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Stagep laatsen  in  de  cu l turee l  er fgoedsector-Academie jaar  
2021-2022  (vers ie  7  jun i  2021)   

 
 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 
 

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  
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• 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.  
• 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.  
 

Stage bij de collecties van het War heritage institute 
 

Waar?   

• Site Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te 
Brussel: Departement Collecties WHI  

• Site Gunfire - Brasschaat  

  
What to do?   

1. Stageplaatsen voor enthousiaste erfgoedmedewekers die meerdere aspecten van collectiebeheer 
- en collectieregistratie willen ervaren. Dit betekent assisteren bij het registreren/inventariseren 
en digitaliseren van museumobjecten (collectieregistratiesysteem), en bij de behouds- en 
beheersactiviteiten in depots. 

2. Ook restauratoren zijn welkom in het departement collecties voor stages. Afhankelijk van de 
specialisatie, kan er ervaring worden opgedaan in het textielrestauratie-atelier en in het 
schilderijen-beeldhouwwerk-atelier. U zal assisteren bij restauraties, conserverende handelingen 
uitvoeren, en assisteren bij art handling (verpakken en interne en externe verplaatsingen 
uitvoeren) 

To whom? Voor wie?  
Hoge School studenten 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 Hogeschool Amsterdam, faculteit Museologie (Reinwardt 
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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 Ilse Bogaerts, Diensthoofd textiele en iconografische collecties en 
restauratie-ateliers, ilse.bogaerts@warheritage.be  
 

 

Historische restauratietechnieken (technisch/historisch) in Bokrijk  
 
Bokrijk restaureert momenteel de volledige collectie onroerend erfgoed. Dit is een interessant 
onderzoeksveld. Meer nog, we hebben hier expertise van verschillende organisaties dicht bij elkaar 
(aannemer, agentschap OE, Openluchtmuseum, enz…). Bovendien biedt de museale context 
interessante verdere studiegebieden (naar o.a. herbestemming van het gebouw, originele inplanting, 
in situ onderzoek enz…)  
Afhankelijk van het studiegebied (vb. ingenieursstudies) is een technische insteek mogelijk.  Het 
toepassen van hedendaagse ecologische technieken in historische gebouwen, onderzoek naar 
mogelijkheden in het kader van de museale context. Meerdere casestudies mogelijk in overleg met de 
restauratiecoördinator en de dienst infrastructuur.   
 
Alle processen worden gedocumenteerd door middel van rapporten, eventueel bijkomende 
handleidingen en procedures. Tot slot wordt het onderzoeksproject doorheen het jaar (of de 
desbetreffende stageperiode) eventueel extern gecommuniceerd door middel van een publicatie.  

  
Vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, Stafmedewerker onderzoek en participatie Prisca 
Valkeneers , 011/26 53 45 prisca.valkeneers@limburg.be  
 

Stage bij de collectie Vlaamse gemeenschap 
 

De Vlaamse Gemeenschap (CVG) beheert een diverse kunstcollectie. Het grootste deel van de collectie 
bevindt zich op locatie: in musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. De andere 
objecten worden tentoongesteld in kantoren, vergaderzalen en andere ruimtes van administraties, 
rechtbanken, gemeenten en provincies. 

De Collectie Vlaamse Gemeenschap verhuisde in november 2018 naar een nieuw depot in Vilvoorde.In 
het depot worden de werken in transit bewaard. 

Het takenpakket is onderverdeeld in vier componenten waarmee de stagiair(e) in aanraking zal komen: 

Onderzoek, registratie en ontsluiting van kunstwerken: 

• kunsthistorisch onderzoek naar kunstwerken in de collectie  
• opzoekings- en speurwerk in de collectiedatabase Adlib 

Kennismaken met de organisatie en beleid 

• deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen 
• begeleiden van derden bij raadpleging van de collectie 
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Depotbeheer 

• kennismaken met digitaal en fysiek depotbeheer  

Conservatie en restauratie 

• standplaatscontroles in Vlaanderen (bekijken van kunstwerken in bewaargeving bij diverse 
instellingen onder begeleiding van collectiebeheerder) 

Profiel stagiair: Wij zijn op zoek naar een kunsthistorische duizendpoot die nieuwsgierig naar is naar: 
depotwerking, collectiebeheer, conservatie en restauratie. Deze duizendpoot schrikt er niet voor terug 
om in de (digitale) archieven te duiken en zich vast te bijten in opzoekwerk, op een nauwkeurige en 
voorzichtige manier. Sociaal, enthousiast en niet bang om in een drukke omgeving de handen uit de 
mouwen te steken. 

Praktisch: In overleg te bepalen, eerste of tweede semester,fulltime of parttime  

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar: Céline Vermeire 
celine.vermeire@vlaanderen.be (Departement Cultuur, Jeugd en Media, Waarborgen en beheren, Team 
cultuurgoederen, Collectie Vlaamse Gemeenschap, G.Levisstraat 45, 1800 Vilvoorde) 

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/collectie-van-de-vlaamse-gemeenschap 

 

Conservatie middeleeuwse haardplaat 
 

Het conserveren van een middeleeuwse haardplaat afkomstig van de archeologische opgraving van de 
Leprozerie Hooghe Siecken 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) 

Collectieregistratie en onderzoek op collecties 
 

Registratie en digitalisatie van de collectie in het Yper Museum  
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De collectie van het Yper Museum is een samenbrengen van verschillende deelcollecties: de collectie 
van het vroegere Stedelijke Museum, deze van het vroegere Onderwijsmuseum, van de Ieperse 
godshuizen en de collectie van het Merghelynck Museum. Dit maakt de collectie ongelooflijk rijk en 
divers. Tegelijk stelt dit het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op vlak 
van registratie en digitalisering van de collectie. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen 
specifieke aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team 
behoud en beheer van het museum.  
  
Profiel:  

• Enthousiast over de erfgoedsector  
• Communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband  
• Kan zelfstandig werken  
• Je volgt op het moment van de stage de relevante opleiding  

  
Aanbod:  

• Praktijkervaring binnen het werkveld  
• Individuele begeleiding tijdens je stage  
• Onbetaalde stage zonder reisvergoeding  
• Werken in een klein, enthousiast team waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid 

draagt  
• Flexibiliteit wat stageschema betreft  

  
Contact: Sandrin Coorevits (sandrin.coorevits@ieper.be)  
 

Registratie van drukwerken in de franciscaanse bibliotheek van museum DE 
MINDERE   
 

Museum DE MINDERE beheert een erfgoedcollectie van meer dan 15000 voorwerpen. Daarnaast 
bewaart DE MINDERE in de franciscaanse bibliotheek drukwerken over Franciscus van Assisi en 
andere franciscaanse heiligen, de franciscaanse orde en franciscaanse auteurs. Bij de opheffing van 
elk franciscaans klooster wordt de bibliotheek aangevuld. Deze boeken moeten digitaal worden 
geregistreerd voor ze kunnen worden ontsloten. Het registratiesysteem waarmee wordt gewerkt is 
ADLIB bibliotheek.  
  
HOOFDTAAK:   
Controle van de reeds ingevoerde registratie en het eigen maken van de bibliotheekstructuur   
Registratie van de drukwerken in ADLIB bibliotheek  
Adviseren in het verbeteren van de structuur of het aanmaken van de juiste labels  
  
BIJTAKEN:   
- deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen  
- meedraaien in het museum (in overleg)  
- bibliotheekbeheer  
- onderhouden van de classificatie in de rekken  
- opbergen van boeken   
- standplaatscontroles   
  
Profiel:   
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Wij zijn op zoek naar een erg nauwgezette stagiair die zeer zelfstandig deze taak tot een goed einde 
wil brengen. Een deel van de collectie is oud en moet met de nodige voorzichtigheid worden 
behandeld. Inzicht in het bibliotheekwezen is een pluspunt.  
  
Periode:   
In overleg te bepalen   
  
Contact: christa.engelbosch@demindere.be 
 

Onderzoek en registratie van de deelcollectie ‘kloostergerief’ van museum DE 
MINDERE  

 
Museum DE MINDERE beheert een erfgoedcollectie van meer dan 15000 voorwerpen. Het is een erg 
diverse collectie met beelden, schilderijen, liturgische voorwerpen en gebruiksvoorwerpen, maar 
steeds met een link met een franciscaanse gemeenschap.  
Eén van de deelcollecties is ‘kloostergerief’. Deze collectie is grotendeels digitaal geïnventariseerd, 
maar heeft nood aan een betere locatie, gedetailleerde beschrijvingen en toevoeging van 
informatieve teksten.  
Het registratiesysteem waarmee wordt gewerkt is ADLIB.  
  
HOOFDTAAK:   

• Controle van de registratie van de deelcollectie ‘kloostergerief’   
• Registratie van voorwerpen in ADLIB   
• Historisch onderzoek naar gebruik van de voorwerpen uit de deelcollectie.  
• Informatieve teksten schrijven  

  
BIJTAKEN:   

• deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen  
• meedraaien in het museum (in overleg)  
• depotbeheer  
• onderhouden van de classificatie in de rekken  
• opbergen van stukken in het depot   
• standplaatscontroles   

  
Publiekswerking:  
mogelijk gedeeltelijke ontsluiting van kunstwerken (kleine tijdelijke tentoonstelling)  
  
Profiel:   
Wij zijn op zoek naar een historische duizendpoot die interesse heeft voor het vroegere 
kloosterleven, in oude gebruiksvoorwerpen, devotionele gebruiken. Denk hierbij aan 
hostiebakkerijen, naaiatelier voor misgewaden, ingenieuze toestellen om touw te maken,…  
Iemand die ook nieuwsgierig is naar depotwerking, collectiebeheer, conservatie en restauratie.  
Neem je graag een stukje geschiedenis in handen, op een voorzichtige en nauwkeurige manier? Ben 
je niet bang om zelfstandig de handen uit de mouwen te steken? Heb je een boontje voor het oude 
kloosterleven dat grotendeels verdwenen is? Dan ben je hier aan het juiste adres.  
  
Periode:   
In overleg te bepalen   
  
Contact: christa.engelbosch@demindere.be 
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Erfgoedzorg: lokaal cultureel erfgoed van een religieuze gemeenschap  
  
Lokale religieuze gemeenschappen, zoals parochiekerken, bewaren heel wat waardevol cultureel 
erfgoed. Zij hebben erfgoedbeheer echter niet als kerntaak en vaak een beperkt collectiebeleid. De 
erfgoedcel ondersteunt deze organisaties en instellingen bij de inventarisatie van hun collectie 
(inclusief fotograferen, beschrijven en historische 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, inventaris invoeren en verrijken in registratiesysteem 
Erfgoedregister, in overleg met experten onderzoek doen naar herkomst en makers van objecten, 
archiefonderzoek naar achtergrondinfo en contextinfo, …  
  
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.  
  

Registratie en digitalisatie van de personencollecties van het In Flanders 
Fields Museum 

  

Het In Flanders Fields Museum focust sterk op de persoonlijke ervaring van de soldaten en burgers 
die de Eerste Wereldoorlog meegemaakt hebben. Door die focus mag het museum erg veel 
schenkingen rondom een persoon ontvangen. Deze personencollecties vragen een specifieke 
benadering op vlak van registratie en ontsluiting.  

  

Profiel: - Enthousiast over de erfgoedsector – Zelfstandig, communicatief en in teamverband kunnen 
werken - Je volgt op het moment van de stage de relevante opleiding  

Aanbod: - Praktijkervaring binnen het werkveld - Individuele begeleiding tijdens je stage - Werken in een 
klein, enthousiast team waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid draagt - Flexibiliteit wat stageschema 
betreft  

De Vrienden van het museum beheren het Koen Koch Fonds waarbij een beurs kan aangevraagd worden 

Contact: Annick Vandenbilcke (annick.vandenbilcke@ieper.be) 

  

  

Registratie van  de deelcollecties van het In Flanders Fields Museum 
  

De collecties van het In Flanders Fields Museum zijn rijk en divers: publicaties, kranten, brochures, foto’s, 
frontkaarten, objecten.  Dit stelt het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op 
vlak van registratie van deze deelcollecties. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen specifieke 
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aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team behoud en beheer 
van het museum.  

Profiel: - Enthousiast over de erfgoedsector - Zelfstandig, communicatief en in teamverband kunnen 
werken - Je volgt op het moment van de stage de relevante opleiding (ADLIB, WISE..) 

Aanbod: - Praktijkervaring binnen het werkveld - Individuele begeleiding tijdens je stage - Werken in een 
klein, enthousiast team waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid draagt - Flexibiliteit wat stageschema 
betreft  

De Vrienden van het museum beheren het Koen Koch Fonds waarbij een beurs kan aangevraagd worden 

Contact: Annick Vandenbilcke (annick.vandenbilcke@ieper.be) 

 

Collectiebeheer in Bokrijk: verschillende cases en opdrachten  
 

Bokrijk heeft momenteel ongeveer 40.000 objecten verspreid over het Openluchtmuseum en een 
aantal depotruimtes. Enerzijds intern op het domein van Bokrijk zelf, anderzijds op externe locaties. 
De diverse activiteiten kunnen onmiddellijk worden aangevangen en in functie van de agenda’s van de 
kandidaten worden aangepast. Bokrijk is op zoek naar studenten die niet bang zijn om de handen ook 
fysiek uit de mouwen te steken in functie van de handling van objecten.   
 

Mogelijke cases:   
 
Herbestemming van een gedeelte van de landbouw- en voedingscollectie  
In 2017-2018 heeft een gedeelte van de landbouw- en voedingscollectie van Domein Bokrijk 
in samenwerking met CAG een waarderingstraject doorlopen (ploegen, eggen, wanmolens,…). 
Dit waarderingstraject is nog verder te zetten met het luik van de afstoting/herbestemming 
van een aantal objecten (vooronderzoek, ontwerpscenario’s uitwerken, …).   
 
Inventarisatie metaaldepot (voortraject waarderingstraject)  
Betreft een aantal objecten aanwezig in het deeldepot ‘metalen’. Het is de bedoeling over te 
gaan tot inventarisatie van deze objecten; het opzoeken van het identificatienummer, (zo 
nodig herstellen, vervolledigen, fotograferen, …) en de overeenkomst met de notities in 
database te controleren en zo nodig aan te passen. Het betreft hier circa 1679 objecten (o.a. 
huisraad zoals ketels en pannen maar ook balansen, haardgerei en tinnen kannen).  
 
Inventarisatie papierdepot (voortraject waarderingstraject)  

Betreft een aantal objecten aanwezig in het deeldepot ‘papier’. Het is de bedoeling 
over te gaan tot inventarisatie van deze objecten; het opzoeken van het identificatienummer, 
(zo nodig herstellen, vervolledigen, fotograferen, …) en de overeenkomst met de notities in 
database te controleren en zo nodig aan te passen. Het betreft hier circa 1308 objecten (o.a. 
schilderijen, tijdschriften, fotokaders en (religieuze) prenten en boeken).  

 
Herinvulling mobiele rekken (studie uitvoeren + herpositioneren objecten)  
In het nieuwe depot (geklimatiseerde ruimte) beschikt Bokrijk over een gedeelte ‘mobiele 
rekken’.  
De bedoeling is een inventarisatie op te zetten van de aanwezige objecten, te verifiëren of de 
objecten absoluut in een geklimatiseerde ruimte moeten bewaard worden om uiteindelijk de 
objecten die niet geklimatiseerd bewaard dienen te worden fysiek te scheiden en op een 
andere plaats onder te brengen.  
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Onderzoek naar en in kaart brengen van de objecten in het hoofddepot i.f.v. de 
overeenkomsten met het huidige collectieplan  
Systematisch onderzoek en inventarisatie van de objecten aanwezig in het hoofddepot, 
toetsing aan het huidige collectieplan, in voorkomend geval opzetten van een 
herbestemmingstraject (vooronderzoek, ontwerpscenario’s uitwerken, …).   
 
Opzetten waarderingstraject  bv. voor spinnenwielen  
Naar analogie van het waarderingstraject dat een gedeelte van de landbouw- en 
voedingscollectie van Bokrijk heeft doorlopen, is een waarderingstraject op te zetten voor 
specifieke deelcollecties.  
Dit houdt concreet in: het inventariseren van objecten, het digitaliseren van de informatie in 
het databeheerssysteem van Adlib, een waarderingsdocument opstellen en criteria 
aanreiken om een gedeelte van de collectie te bewaren, dan wel te selecteren welke 
objecten in aanmerking komen voor herbestemming.  
 
Op punt stellen inventarisatie en waardering textieldepot  
  
Het Openluchtmuseum Bokrijk bezit een relatief omvangrijke collectie kleding, huishoudelijk 
textiel en objecten om ze te vervaardigen (weefgetouwen, naaimachines, spinnenwielen,…).  
Wat kledij betreft gaat het meestal om onderdelen van kledij, waarbij vooral de 
karakteristieke hoofddeksels goed vertegenwoordigd zijn.  Denk maar aan kapothoedjes of 
koven, kanten trek- of vleugelmutsen, spaanhoeden, zonnekappen, strikken- of 
cornetmutsen. Ook ondergoed is talrijk aanwezig.  
De collectie huishoudelijk textiel bevat o.a. tafellakens, strozakken, gordijntjes,… .  
Beoogde doel: objecten aanwezig in het deeldepot ‘textiel’ te inventariseren en waarderen.   
  

  
Registratie, digitalisering en ontsluiting van collectiestukken  
  
Beoogde doel: digitalisering, registratie en online ontsluiting van collectiestukken via 
Erfgoedplus/Europeana.  

  
Vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, Stafmedewerker onderzoek en participatie Prisca 
Valkeneers , 011/26 53 45 prisca.valkeneers@limburg.be  
 
 

Online ontsluiten van de DIVA collectie op basis van het 
tentoonstellingsarchief  
 

DIVA is het museum voor diamant, juwelen en zilver gevestigd in het wereldcentrum van de diamant: 
Antwerpen. Je maakt kennis met de rijke geschiedenis van diamant en edelsmeedkunst in Antwerpen en 
ontdekt alles over de handel, het vakmanschap en de consumptie van de ultieme luxegoederen.  

DIVA opende in mei 2018 als een samensmelting van het voormalige Diamantmuseum en het 
Zilvermuseum. In een statig gebouw op een steenworpafstand van de Grote Markt worden diamanten, 
juwelen en zilver op een hedendaagse en interactieve manier getoond.  

Naast de letterlijk schitterende collectie, biedt het museum een divers programma. Volg bijvoorbeeld een 
workshop in het eigen DIVA atelier. Of breng eens een bezoek aan onze bibliotheek.  
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Missie DIVA  

DIVA beroert met een onvergetelijke beleving rond de betoverende wereld van diamant. Vanuit een 
symbolische plek, waar al sinds de zestiende eeuw edelsmeden, juweliers en diamantairs thuis zijn, 
plaatsen we ons erfgoed van vandaag en morgen in een internationale context.  

DIVA kiest voor baanbrekend vakmanschap en creativiteit. DIVA is de (inter)nationale promotor van 
regionaal innovatief talent.  

DIVA is het referentiepunt voor diamant, juwelen en edelsmeedkunst. We zijn een bruisend, 
interactief kenniscentrum waar de creatieve industrie de nodige inspiratie vindt om Antwerpen en 
Vlaanderen net als in het verleden ook in de toekomst blijvend op de kaart te zetten.  

De collecties van het voormalige Zilvermuseum Sterckshof en het voormalige Diamantmuseum van de 
Provincie Antwerpen vormen samen de basis van de collectie van DIVA. DIVA bewaart tevens het 
tentoonstellingsarchief van de beide voormalige musea. Bezoekersbrochures, persberichten, zaalteksten 
... bevatten een schat aan informatie die DIVA opnieuw (online) wil ontsluiten.  

Taakomschrijving  

De collecties van het voormalige Zilvermuseum Sterckshof en het voormalige Diamantmuseum van 
de Provincie Antwerpen vormen samen de basis van de collectie van DIVA. DIVA bewaart tevens het 
tentoonstellingsarchief van de beide voormalige musea. Bezoekersbrochures, persberichten, 
zaalteksten ... bevatten een schat aan informatie die DIVA opnieuw (online) wil ontsluiten.  

In functie van de thematische ontsluiting en de presentatie van de DIVA’s collectie, ga je in het 
digitaal tentoonstellingsarchief van het museum op zoek naar teksten die bijvoorbeeld meer 
vertellen over de typologie, het gebruik, de bijzondere geschiedenis of de vervaardiging van objecten 
uit de collectie.  

Aan de hand van aanvullende informatie uit de collectiepresentatie en bibliotheek van DIVA, andere 
bibliotheken en audiovisueeel materiaal beschikbaar op databases zoals die van meemoo onderzoek 
je kritisch van het gevonden archiefmateriaal. Waar nodig actualiseer je de selectie.  

In overleg met de stagementor schrijf je op basis van het verzamelde materiaal publieksgerichte 
teksten die geregistreerd worden in het content management systeem. De   teksten zullen voor een 
breed publiek online beschikbaar zijn op onze website door ze o.a. in de rubriek 
http://www.divaantwerp.be/nl/collection/facetten-van-de-collectie 

te publiceren. In overleg met de collega verantwoordelijk voor communicatie deel je de teksten ook 
op de sociale media van het museum. 

 
Tijdens deze stage krijg je een plek binnen het team publiek. Stagementor Els Crollet zet je graag op 
weg. Jijzelf koppelt regelmatig terug naar de stagementor om je opdracht af te toetsen en waar 
nodig bij te sturen. Om deze stage te doen slagen, zal je ook moeten samenwerken met de collega’s 
van de teams collectie en onderzoek, tentoonstellingen en bibliotheek. 
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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. 
- 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, afhankelijk van de coronaregels, bij DIVA, Suikerrui 17 – 19, 2000 Antwerpen. 
- Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd.  
- Stageperiode: nader overeen te komen.  
- Uurregeling/werkregime: nader overeen te komen. Bij voorkeur 3 dagen per week.  

 
Aan de toekenning van de stage gaat een gesprek met de stagecoördinator en/of stagementor 
vooraf. 
 
Wim Nys, Hoofd collectie en onderzoek wim.nys@divaantwerp.be 03 360 52 46 

 

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 
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Contact: Joline Depaepe (joline.depaepe@co7.be) 

 

 
Inventarisatie oude stadsbibliotheek Ieper 
 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bleef de stadsbibliotheek open tot 7 oktober 1914. In 
november 1914 werd een deel van de collectie in kisten geladen; in mei 1915 werden de 400 kisten 
met zo’n 19.000 boeken vanuit Ieper overgebracht naar Poperinge, Abele, Etaples en uiteindelijk 
Paris-Plage. Op 16 september 1919 keerde de bibliotheekcollectie naar Ieper terug. Een deel van 
deze ‘vooroorlogse’ collectie is nu nog steeds bewaard, maar niet geïnventariseerd. Omwille van de 
uitzonderlijke geschiedenis verdient deze oude collectie een inventaris. 

Contact: Rik Opsommer (rik.opsommer@ieper.be) 

 

Immaterieel 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 
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. 
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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 van de praktijken.  
 
Tijdens je stage: 

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

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.  
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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 immterieel 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 
 

Erfgoeddag en onderwijs 
  
WAT DOET ERFGOEDDAG?  
Sinds 2001 maakt Erfgoeddag op een originele een aantrekkelijke manier het roerend en immaterieel 
cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, coördineert dit jaarlijks terugkerende evenement voor de cultureel erfgoedsector.   
Erfgoeddag draagt jaarlijks een ander thema. Op die manier wordt de sector telkens opnieuw 
uitgedaagd om erfgoed vanuit een andere invalshoek te bekijken. Met bijna 1.000 activiteiten rond 
ambachten was ‘Hoe maakt u het’ in 2019 een absolute recordeditie. De editie van 2020 moest 
omwille van corona uitgesteld worden naar 2021. Maar in 2021 werd het dan toch dubbel feest: we 
vierden niet alleen de 20e editie van Erfgoeddag maar maakten er ook een dubbel weekend 
van. Tijdens het weekend van 25 en 26 april vonden activiteiten plaats van het eerste ochtendgloren 
tot diep in de nacht, volledig coronaproof.  
  
In 2022 staat Erfgoeddag in het teken van onderwijs, met als  werktitel ‘Erfgoeddag maakt 
school’. Aan de volgende Erfgoeddag, die plaatsvindt op zondag 24 april 2022, koppelen we zelfs 
een hele  themaweek en we nodigen scholen uit om daaraan deel te nemen. 
  
WIE ZOEKEN WE?  
Studenten met een brede liefde voor cultureel erfgoed, cultuur, taal, marketing, onderwijs of 
educatie.  

 
Stagiair(e) onderwijs (doorlopend):   
Denk je graag mee na hoe we bruggen kunnen bouwen met het onderwijs? Of heb je zin om mee te 
werken aan de concrete uitvoer van een educatief projectn? Dan ben jij de persoon die we zoeken!   
 

o Wil je bijvoorbeeld brainstormen over links met het onderwijs? Over 
mogelijke samenwerkingen partners? En vervolgens ideeën concreet maken? En/of 
heb je zin om een educatief pakket uit te werken?  
o In 2021 lanceerden we de allereerste digitale scheurkalender in 
Vlaanderen. Hier lees je er meer over. Misschien heb je wel zin om samen met ons 
een nieuwe kalender uit te werken rond een erfgoedthema?  
o Of misschien heb je zelf een goed idee over erfgoed in het onderwijs, dat je 
samen met ons wil uitwerken? Wij horen het graag!  
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COMPETENTIES  

• Je bent geïnteresseerd in hoe een evenement georganiseerd wordt en wat daar 
allemaal bij komt kijken.  
• Je bent sociaal, nieuwsgierig en bent niet beroerd om de handen uit de mouwen te 
steken.  
• Je bent zelfstandig en kan zowel van thuis uit als op kantoor in Brussel werken.  

  
WANNEER GA JE AAN DE SLAG?  
Je kan het heel jaar door stage lopen bij ons. In het najaar ligt de focus op inhoudelijke uitwerking 
van het evenement. De drukste periode is tussen januari en april, dan wordt de 
communicatiecampagne op gang getrapt.  
  
INTERESSE?  
Stuur je motivatie met CV naar Michelle Van Meerhaeghe, michelle.van.meerhaeghe@faro.be  
 

Ontwikkelen van een belevingsaanbod voor leerlingen basisonderwijs 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 en kasteel, waarbij de 
beleving op de kasteelsite nog meer concreet wordt uitgewerkt.   

 
De Sint-Bernardusabdij van Bornem wordt volledig gerestaureerd en krijgt een herbestemming. 
Het gelijkvloers wordt een erfgoedcentrum, van waaruit lokale en regionale erfgoedprojecten zullen 
ondersteund worden. 
De Sint-Bernardusabdij beschikt over een waardevolle erfgoedbibliotheek met meer dan 55.000 
boekbanden en een kerncollectie kunstobjecten met verschillende 16e en 17e eeuwse schilderijen. 
Naast een geselecteerde vaste kerncollectie, kan de 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 zal ook een belevingsproject rond het kasteel uitgewerkt worden.  
Zowel de Sint-Bernardusabdij als het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde is een grote toeristische en 
culturele troef, die ook door Toerisme Vlaanderen met o.a. het project “Schelde Sterk Merk” nationaal en 
internationaal zal worden ondersteund. 
 
Stageplaats: Sint-Benardusabdij, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem 
Meer informatie? Neem contact op met Gert Van Kerckhoven  of Kristoffel Raes 
gert.vankerckhoven@bornem.be 
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Een aanbod voor de individuele bezoeker en leerder van het Nederlands bij 
museum De Mindere 
 

Museum DE MINDERE stelt zich open voor een divers publiek. Dat doet ze door tal van bezoekformules 
op maat van gezinnen, lagere en middelbare scholen en groepen volwassenen. Het museum wil in de 
toekomst ook inzetten op leerders van het Nederlands (zowel OKAN, NT2 als basiseducatie). Een 
aanbod voor groepen is reeds in de maak, maar we rollen ook graag een aanbod uit voor de individuele 
bezoeker (jongeren/volwassenen). Dat kan bijvoorbeeld via een digitaal interactief parcours 
(bijvoorbeeld via de Erfgoedapp), via gesprekskaarten…. We doen daarbij graag beroep op een 
enthousiaste en creatieve stagiair!  

Heb jij voeling met (Nederlands voor) anderstaligen? Heb je daarnaast interesse in erfgoed, 
geschiedenis en kunst en wil je informatie op een educatieve, maar ongedwongen manier doorgeven? 
Ben je creatief en zelfstandig om een project uit te werken en te doen slagen? Wil je deze uitdaging 
aangaan? Dan ben je onze M/V/X. 

 HOOFDTAAK:  

- ontwikkelen van een aanbod voor de individuele bezoeker en leerder van het Nederlands pakket voor 
jongeren/volwassenen 

- praktische uitwerking van het pakket  

- Begeleiden van de try-out van het uitgewerkte aanbod  

BIJTAKEN:  

- deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen  

- meedraaien in het museum (in overleg)  

Profiel: Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair die voeling heeft met de Nederlandse taal en 
anderstaligen en bereid is zich daar verder op in te werken. Iemand die zelfstandig inhoudelijk werk 
kan afleveren en creatief de museumcollectie voor een nieuwe doelgroep wil helpen openstellen.  

Periode: In overleg te bepalen  

Contact: christa.engelbosch@demindere.be 

 

Maak bij museum De MINDERE een digitale educatieve tour voor kinderen   
 

Museum DE MINDERE werkt sinds kort met de ErfgoedApp om in de presentatie van de collectie 
informatie aan te bieden aan de bezoekers. De ErfgoedApp wordt door Faro aangeboden aan de 
erfgoedsector en laat toe om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden 
aan bezoekers. De app werkt op basis van de nieuwste technologie zoals beacons, augmented reality 
en gps-localisatie.   
Tot nu toe biedt het museum enkel informatie aan voor volwassenen. We zijn op zoek naar iemand 
die een creatief digitaal spel voor kinderen kan opzetten voor de vaste collectie.  
  
Ben jij bereid om je in de digitale wereld te gooien? Kan je creatief omgaan met digitale tools zonder 
meteen expert te moeten zijn?  
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Heb je daarnaast interesse in erfgoed, geschiedenis en kunst en wil je informatie op een educatieve, 
maar speelse manier doorgeven aan kinderen?  
Wil je deze uitdaging aangaan? Dan ben je onze M/V/X.  
  
Taken  

• Je krijgt een cursus in de werking van de ErfgoedApp manager, het platform 
waarmee men informatie maakt.   
• Inhoudelijk probeer je de vaste collectie te vertalen naar kinderogen (6 tot 12 jaar). 
Hierbij helpen zeker de bestaande analoge pakketten, maar er is veel ruimte voor nieuwe 
inbreng (zowel formeel als inhoudelijk).  
• Je bouwt aan een spelelement dat blijvend als een aparte tour in de ErfgoedApp 
wordt aangeboden.  

  
Bijtaken  

• Meedraaien in het museum (in overleg)  
• Deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen  
• Begeleiden van de try out van de app door het doelpubliek  

  
Wie  
We zoeken een student met interesse in de digitale vertaling van informatie voor kinderen. Iemand 
die zelfstandig inhoudelijke werk kan afleveren en creatief kan omgaan met informatieverstrekking. 
Iemand die weet hoe je kinderen kan boeien door de juiste vragen te stellen of gericht te laten 
kijken. Al gaat het over een digitale app, toch mag je voor deze stage een beetje digibeet zijn, het is 
vooral belangrijk dat je leergierig bent en je met veel enthousiasme wil vastbijten in de materie.   
 

Contact: christa.engelbosch@demindere.be 

 

Een educatief pakket voor het basisonderwijs bij museum DEMINDERE  
 

Museum DE MINDERE beheert een erfgoedcollectie van meer dan 15000 voorwerpen, gelinkt met de 
franciscaanse gemeenschap. Het is een erg verscheiden collectie gaande van religieuze 
kunstvoorwerpen over devotiestukken naar gebruiksvoorwerpen in kloosters en kerken. DE 
MINDERE wil graag enkele nieuwe thema’s behandelen in het vaste educatieve aanbod.  
  
Mogelijke thema’s  

• Oude ambachten  
• Het kloosterleven in Sint-Truiden  
• De Goede Week / Pasen  
• Kerstmis  
• Kunsteducatie – (cfr. Kunst in de Spiegel)  

  
HOOFDTAAK:   
- ontwikkelen van een nieuw educatief pakket voor kleuters of leerlingen   
- praktische uitwerking van het pakket  
- het toetsen van het pakket aan de praktijk door het begeleiden van klassen  
  
  
BIJTAKEN:   
- deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen  
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- meedraaien in het museum (in overleg)  
- begeleiden van schoolbezoeken  
  
Profiel:   
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste extraverte stagiair die graag voor een groep staat en die met 
een hart voor historische correctheid en geschiedenis een inhoud op een creatieve manier kan 
doorgeven aan een groep kinderen. Iemand die zelfstandig een project tot een goed einde kan 
brengen.  
  
Periode:   
In overleg te bepalen   
  
Contact: christa.engelbosch@demindere.be 

 

In de voetsporen van de educatieve dienst In Flanders Fields Museum  
   
De educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum ontwikkelt en begeleidt workshops, tochten 
en projecten met als doelgroep 10- tot 18-jarigen. Hoewel de eeuwherdenking reeds achter ons ligt, 
maakt de actualiteit de noodzaak om dit verhaal te blijven vertellen telkens duidelijk. 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. 
https://www.inflandersfields.be/nl/bezoek/school/  
  
Contact: Wouter Sinaeve (educatief medewerker In Flanders Fields Museum: 
wouter.sinaeve@ieper.be )  
 

Educatief pakket vakmanschap bij Museum Bokrijk  
 

Bokrijk ontwikkelt een vakmanschapsroute om met de bezoeker in interactie te gaan over de vroegere, 
hedendaagse en toekomende relevantie van vakmanschap in het dagelijks leven. Het gaat om brood, 
leder, smidse, bier, pottenbakken, textiel, kruidenier en teutenhandel, imker en hout. Een creatief 
stagiair kan aan de slag om een educatief pakket én een interactieve belevingsroute in het 
Openluchtmuseum Bokrijk op maat van het basisonderwijs (2de en 3de graad) uit te werken.   
 
Vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, Stafmedewerker onderzoek en participatie Prisca 
Valkeneers , 011/26 53 45 prisca.valkeneers@limburg.be  
 

Publiekswerking 
 

Ontwikkelen van een (virtuele) tentoonstelling in het gemeentelijk 
erfgoedcentrum en de Sint-Bernardusabdij Bornem 
 

• Vanuit de vaste collectie (of een selectie) kunstobjecten – vooral schilderijen - en de waardevolle 
bibliotheek werk je een draaiboek/scenario uit voor een permanente – virtuele presentatie. 
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• Je werkt een tentoonstelling uit waarbij de historische collectie in contrast / in dialoog staat met 
een modern hedendaags thema. 

• Bij het uitwerken van de tentoonstelling heb je niet alleen aandacht voor de informatie in 
analoge publicaties (brochure, infobordjes, …) maar ook aan de digitale vormen (Erfgoedapp) 
zodat de bezoeker aan de hand van de een smartphone of tablet het erfgoedcentrum kan 
bezoeken. 

 
De Sint-Bernardusabdij van Bornem wordt volledig gerestaureerd en krijgt een herbestemming. 
Het gelijkvloers wordt een erfgoedcentrum, van waaruit lokale en regionale erfgoedprojecten zullen 
ondersteund worden. 
De Sint-Bernardusabdij beschikt over een waardevolle erfgoedbibliotheek met meer dan 55.000 
boekbanden en een kerncollectie kunstobjecten met verschillende 16e en 17e eeuwse schilderijen. 
Naast een geselecteerde vaste kerncollectie, kan de 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 zal ook een belevingsproject rond het kasteel uitgewerkt worden.  
Zowel de Sint-Bernardusabdij als het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde is een grote toeristische en 
culturele troef, die ook door Toerisme Vlaanderen met o.a. het project “Schelde Sterk Merk” nationaal en 
internationaal zal worden ondersteund. 
 
We zijn op zoek naar gemotiveerde stagiair(e)s zowel om het erfgoedcentrum en het kasteeldomein te 
ondersteunen 
Stageplaats: Sint-Benardusabdij, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem 
Meer informatie? Neem contact op met Gert Van Kerckhoven  <gert.vankerckhoven@bornem.be> 
 
 

Vacature stage DIVA – teams tentoonstellingen en publiek 
 

DIVA is het museum voor diamant, juwelen en zilver gevestigd in het wereldcentrum van de diamant: 
Antwerpen. Je maakt kennis met de rijke geschiedenis van diamant en edelsmeedkunst in Antwerpen en 
ontdekt alles over de handel, het vakmanschap en de consumptie van de ultieme luxegoederen.  

DIVA opende in mei 2018 als een samensmelting van het voormalige Diamantmuseum en het 
Zilvermuseum. In een statig gebouw op een steenworpafstand van de Grote Markt worden diamanten, 
juwelen en zilver op een hedendaagse en interactieve manier getoond.  

Naast de letterlijk schitterende collectie, biedt het museum een divers programma. Volg bijvoorbeeld een 
workshop in het eigen DIVA atelier. Of breng eens een bezoek aan onze bibliotheek.  

 

Missie DIVA  

DIVA beroert met een onvergetelijke beleving rond de betoverende wereld van diamant. Vanuit een 
symbolische plek, waar al sinds de zestiende eeuw edelsmeden, juweliers en diamantairs thuis zijn, 
plaatsen we ons erfgoed van vandaag en morgen in een internationale context.  
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DIVA kiest voor baanbrekend vakmanschap en creativiteit. DIVA is de (inter)nationale promotor van 
regionaal innovatief talent.  

DIVA is het referentiepunt voor diamant, juwelen en edelsmeedkunst. We zijn een bruisend, interactief 
kenniscentrum waar de creatieve industrie de nodige inspiratie vindt om Antwerpen en Vlaanderen net 
als in het verleden ook in de toekomst blijvend op de kaart te zetten.  

Stageopdracht 

Bij de uitwerking van tentoonstellingen en publieksactiviteiten verrast DIVA met prikkelende combinaties 
van authentieke objecten, vakmanschap en erfgoed in relatie tot diamant, juwelen en zilver. Aan de hand 
van diverse vormen van publieksbemiddeling laat DIVA bezoekers ervaren hoe verrassend, actueel en 
divers DIVA’s verhaal is. De teams tentoonstellingen en publiek zoeken een stagiair(e) die hier zijn / haar 
schouders mee onder wil zetten.  

Heb jij een interesse voor de culturele sector en volg je een relevante opleiding? Laat dan snel wat van je 
horen. Samen met jou bekijken we welke opdrachten je kan uitvoeren tijdens je stageperiode.  

 

Wat zijn mogelijke taken? 

- Je helpt het team bij het ontwikkelen en realiseren van aanpassingen aan de permanente 
collectiepresentatie. 

- Je ondersteunt het team bij het voorbereiden en uitwerken van de publieksbemiddeling in 
tijdelijke tentoonstellingen. 

- Je denkt mee over meerstemmigheid in tentoonstellingen van DIVA en over mogelijkheden om 
objecten vanuit verschillende perspectieven te belichten.  

- Je helpt bij de kwaliteitsbewaking van DIVA’s aanbod. Je vormt een eigen mening en advies. Je 
bevraagt bezoekers (in spé) o.a. door enquêtes af te nemen. 

- Je denkt mee met en draagt actief bij aan DIVA’s social media team.  

 

Wat verwachten we van jou? 

- Je hebt een vlotte pen en kunt naast wetenschappelijke ook publieksgerichte teksten schrijven. 
- Je werkt resultaats- en publieksgericht.  
- Je hebt interesse voor en kennis van cultuur en het museale werkveld.  
- Je hebt zin voor kwaliteit en bent nauwgezet.  
- Je kunt plannen en organiseren. 
- Je werkt zelfstandig, maar je werkt ook graag en vlot in een team.  

Je kunt  goed overweg met sociale media en apps.  

Je hebt een open mind en bent sociaal vaardig.  
 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?   

Je volgt een relevante opleiding zoals: 

- Bachelor of master communicatiewetenschappen – communicatiemanagement 
- Bachelor of graduaat Multimedia en communicatietechnologie  
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- 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, afhankelijk van de coronaregels, bij DIVA, Suikerrui 17 – 19, 2000 Antwerpen. 
- Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd.  
- Stageperiode: nader overeen te komen.  
- Uurregeling/werkregime: nader overeen te komen.  

 

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. 
 
Catherine Regout, curator catherine.regout@divaantwerp.be + 32 3 360 52 51  
 
 

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 Sint-Bernardusabdij van Bornem wordt volledig gerestaureerd en krijgt een herbestemming. 
Het gelijkvloers wordt een erfgoedcentrum, van waaruit lokale en regionale erfgoedprojecten zullen 
ondersteund worden.De Sint-Bernardusabdij beschikt over een waardevolle erfgoedbibliotheek met meer 
dan 55.000 boekbanden en een kerncollectie kunstobjecten met verschillende 16e en 17e eeuwse 
schilderijen.Naast een geselecteerde vaste kerncollectie, kan de 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 zal 
ook een belevingsproject rond het kasteel uitgewerkt worden. Zowel de Sint-Bernardusabdij als het 
kasteel Marnix de Sainte Aldegonde is een grote toeristische en culturele troef, die ook door Toerisme 
Vlaanderen met o.a. het project “Schelde Sterk Merk” nationaal en internationaal zal worden 
ondersteund.We zijn op zoek naar gemotiveerde stagiair(e)s zowel om het erfgoedcentrum en het 
kasteeldomein te ondersteunen 
 
Stageplaats: Sint-Benardusabdij, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem 
Meer informatie? Neem contact op met Gert Van Kerckhoven  <gert.vankerckhoven@bornem.be> 
 
Wij vragen: 
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- Interesse in erfgoed, geschiedenis, kunst en apps 
- Creatief omgaan met digitale tools zonder expert te moeten zijn 
- Teamspeler, maar ook zelfstandig kunnen werken 

Periode : 
- In overleg te bepalen 
 

 

Kenniscentrum Memorial Museum Passendaele  
 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 biedt een indringende kijk op het oorlogsverhaal in de 
Westhoek. Hierbij ligt de focus op de Derde Slag bij Ieper, ook wel de ‘Slag bij Passendale’ genoemd. 
Het museum bevindt zich in een omgeving die in de Eerste Wereldoorlog één groot slagveld was en is 
hierdoor de toegangspoort tot dit rijke erfgoed. Het thema wordt op een militair-historische en 
‘hands-on’ manier gebracht, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Daarbij worden grote 
inspanningen geleverd om het oorlogserfgoed te bewaren, te onderzoeken en te ontsluiten.  
Het museum wil echter meer doen dan gebeurtenissen duiden, het wil de herinnering eraan levendig 
houden. Opdat deze boodschap een breed publiek zou bereiken, worden er inspanningen op het vlak 
van publiekswerking geleverd.  
 
Met het project ‘Passchendaele Archives’ geeft het MMP1917 een gezicht en verhaal aan de vele 
gesneuvelden in de Slag bij Passendale. Daarnaast hecht het museum ook veel belang aan inleving en 
beleving van de geschiedenis. Dit uit zich onder meer in de ‘dug-out experience’ en ‘trench 
experience’, waarbij de bezoeker zich in de Eerste Wereldoorlog waant. Omdat we een ‘open 
museum’ zijn, wordt aan de hand van battlefield tours, wandellussen en fietsroutes doorheen de 
frontstreek, een directe link met het vele oorlogserfgoed in de omgeving gelegd. Verder zijn er 
verschillende educatieve projecten waaronder ‘bronnenonderzoek Passchendaele Archives’, waarbij 
jongeren zelf een persoonlijk dossier van een gesneuvelde militair samenstellen en onderzoeken.  
  
STAGEOPDRACHT 2021-2022 
De stage loopt enerzijds binnen het participatieve project ‘Passchendaele Archives’. Meer informatie 
over dit project vind je via volgende 
link: http://www.passchendaele.be/Kennis_centrum/Passchendaele_Archives. Je onderzoekt de 
omstandigheden en de locatie waar(in) een soldaat sneuvelde aan de hand van war diaries, 
regimentsboeken en ander archiefmateriaal. Vaak gebeurt dit op vraag van de familie en nadien 
bezorg je hen dan ook alle gevonden informatie. Via een online database wordt het onderzoek voor 
het grote publiek ontsloten. Aansluitend hierbij ondersteun je bezoekers in het kenniscentrum in hun 
zoektocht naar historische informatie. Daarnaast heeft het MMP1917 in 2021-2022 verschillende 
projecten lopen waarbij je een belangrijke ondersteunende rol kunt spelen. In dit kader verricht je 
onderzoek naar specifieke historische thema’s en personenonderzoek. 
 
Contact: Karen Derycke, karen.derycke@passchendaele.be, Ieperstraat 1, 8980 Zonnebeke 
 

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 
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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.  

   
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  
 

Wikipedia en geotagging 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). In 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! 

Meer informatie over de bijzondere collecties: 

• Ontsluiting van prentbriefkaarten. Bijzondere Collecties 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. 

• Catalografie. 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 
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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.  

• 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  

 

Stage in (het kenniscentrum van) het In Flanders Fields Museum  
 
Als stagiair bij het In Flanders Fields Museum word je zo veel als mogelijk betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering van de publieksactiviteiten (tentoonstellingen, conferenties, lezingen en 
evenementen).  
 
Elke stagiair wordt ingezet in de lopende onderzoeksprojecten: de Namenlijst 
(https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/search), de personenverhalen en de historische 
toponiemendatabank. En er wordt afgetoetst of de stagiair kan ingezet worden in bepaalde specifieke 
projecten.  
 
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum: 
annick.vandenbilcke@ieper.be)  
 

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.  
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• 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. 

 

Participatieve werking van Bokrijk: voorstellen ontwikkelen  
 

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, Stafmedewerker onderzoek en participatie Prisca 
Valkeneers , 011/26 53 45 prisca.valkeneers@limburg.be  
 

Stage/werkervaring publiekswerking FOMU  
 

Het Fotomuseum is een ontmoetingsplaats voor actuele en historische fotografie in België. Het is een 
open huis waar een divers en breed publiek zich welkom en betrokken voelt, verrast en geïnspireerd 
wordt, en aangezet wordt tot creatie en dialoog. Het FOMU is een inclusief museum dat naar buiten 
treedt en maatschappelijke relevantie en sociale impact nastreeft. Innovatie, educatie en kwaliteit 
vormen de kern van de publieksbemiddeling en lopen als rode draad doorheen het aanbod.   
 
Het team Publiekswerking zet zich in om volgende doelen te realiseren:  

• Een belevingsgerichte bemiddeling tussen het publiek en het museum. We 
programmeren een publieksaanbod bij de tentoonstellingen, collectieobjecten en het 
medium fotografie dat mensen inspireert, prikkelt en aanzet tot creatie.   
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• Een inclusief museum dat impact heeft op de samenleving. We reiken tot buiten 
onze museummuren en werken samen met partners in Antwerpen om waardevolle 
ervaringen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare groepen in de stad.  
• Een straf educatief aanbod. We focussen op kwaliteit in onze gidsenwerking en 
zetten in op kunstbeleving in het educatieve aanbod.  
• Een open huis waar iedereen zich welkom voelt. We werken drempels weg en 
vertellen verhalen die een breed en divers publiek aanspreken. We maken van elk 
bezoek een topervaring; van het eerste tot het laatste contact met het museum.  

 
Jij kan ons hierbij helpen!  
Als stagiaire Publiekswerking ondersteun je het team bij het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren 
van het publieksprogramma. Afhankelijk van de periode waarin je stage loopt zal je o.a. meewerken 
aan:  

• Evenementen zoals Nightwatch, New Narratives Tours, lezingen, openingsrecepties, 
.tiff talks, Slow Art Day, Museumnacht, Kunstendag voor Kinderen, Erfgoeddag, …   
• Het educatief aanbod (smARTbox, infomappen, lesmappen, rondleidingen, 
workshops, didactisch materiaal, …).  

We rekenen op jou zowel voor de administratieve voorbereidingen als de productionele opvolging 
tijdens de events zelf. Daarnaast zal je ook de reguliere werking van het team Publiekswerking 
ondersteunen met taken zoals bv. materiaal beheren, reservaties opvolgen, archiveren, bestellingen 
plaatsen, verslagen maken, en andere ad hoc taken.  
Wij bieden jou…  
  

• Een unieke werkomgeving in een klein team van gedreven collega’s.  
• Veelzijdige werkervaring om je cv te spijzen, die van pas kan komen in je toekomstige 
job.  
• Een kans om te leren en inzicht te krijgen in de werking van een museum.  
• Flexibiliteit i.v.m. je werkdagen en uren.  

  
Wie ben jij?  
  

• Je kan je vrijhouden voor een stage van minstens 3 maanden (halftijds/voltijds).  
• Je bent enthousiast en gemotiveerd, steekt graag de handen uit de mouwen.  
• Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail.  
• Je hebt een open en sociaal karakter, bent vriendelijk en diplomatisch.  
• Je bent zelfstandig, neemt graag initiatief maar werkt ook graag in een team samen.  
• Je werkt vlot met digitale toepassingen en office programma's.  
• Je kan je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands.  

  
Ja, ik word stagiair(e) in het FOMU!  
  
Stel je dan snel kandidaat! Stuur je cv en motivatie naar naomi.vandenbroeck@fomu.be. Vergeet niet 
te vermelden in welke periode en hoe lang je graag stage wil lopen. Heb je nog vragen, neem gerust 
contact op via e-mail of telefoon (070 760 702).  
  
Het FOMU wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. De selectie gebeurt op basis van je 
competenties ongeacht leeftijd, origine of geslacht. Voor deze vacature zijn er geen specifieke 
diplomavereisten.  
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Ontwikkelen van (virtuele) tentoonstellingen bij Cultureel erfgoed 
Annuntiaten Heverlee  
  

• Je staat in voor het uitwerken van een draaiboek/scenario voor een permanente 
presentatie op basis van de collectie.  
• ‘Virtueel museum’: de audioguides in het museum hebben 
afgedaan.  Communicatiemiddelen verrijken de culturele sector.  Je staat in voor de 
ontwikkeling van een digitale toer voor een jong bedrijf in de cultureel sector.  Meer 
bepaalt zet je in een archief en museumdepot de technologieën iBeacon en Augmented 
Reality in om een virtuele museum te creëren, dat de bezoeker aan de hand van de eigen 
smartphone of tablet kan bezoeken.  

  
  

Meer informatie? Neem contact op met Ria Christens <ria.christens@ce.annuntiaten.be>  
 

 

Vacature stage DIVA – team publiek 
 
DIVA is het museum voor diamant, juwelen en zilver gevestigd in het wereldcentrum van de diamant: 
Antwerpen. Je maakt kennis met de rijke geschiedenis van diamant en edelsmeedkunst in Antwerpen 
en ontdekt alles over de handel, het vakmanschap en de consumptie van de ultieme luxegoederen.  
DIVA opende in mei 2018 als een samensmelting van het voormalige Diamantmuseum en het 
Zilvermuseum. In een statig gebouw op een steenworpafstand van de Grote Markt worden 
diamanten, juwelen en zilver op een hedendaagse en interactieve manier getoond.  
Naast de letterlijk schitterende collectie, biedt het museum een divers programma. Volg bijvoorbeeld 
een workshop in het eigen DIVA atelier. Of breng eens een bezoek aan onze bibliotheek.  
 
Missie DIVA  
DIVA beroert met een onvergetelijke beleving rond de betoverende wereld van diamant. Vanuit een 
symbolische plek, waar al sinds de zestiende eeuw edelsmeden, juweliers en diamantairs thuis zijn, 
plaatsen we ons erfgoed van vandaag en morgen in een internationale context.  
DIVA kiest voor baanbrekend vakmanschap en creativiteit. DIVA is de (inter)nationale promotor van 
regionaal innovatief talent.  
DIVA is het referentiepunt voor diamant, juwelen en edelsmeedkunst. We zijn een bruisend, 
interactief kenniscentrum waar de creatieve industrie de nodige inspiratie vindt om Antwerpen en 
Vlaanderen net als in het verleden ook in de toekomst blijvend op de kaart te zetten.  
 
Stage: Erfgoeddag 2022 
Bij de uitwerking van tentoonstellingen, publieksactiviteiten en workshops verrast DIVA met 
prikkelende combinaties van authentieke objecten, vakmanschap en erfgoed in relatie tot diamant, 
juwelen en zilver. De collega’s bij DIVA ontwikkelen diverse vormen van publieksbemiddeling aan de 
hand waarvan bezoekers ervaren en ontdekken hoe verrassend, actueel en divers DIVA’s verhaal is.  
 
Taakomschrijving  
 
Tijdens deze stage krijg je een plek binnen het team publiek. Jij zal de collega’s van team publiek 
ondersteunen bij de realisatie van Erfgoeddag, op zondag 24 april 2022. Het thema wordt 
‘Erfgoeddag maakt school’. Een geslaagd programma bedenken en organiseren, vraagt om overleg 
met de collega’s van team collectie, team bibliotheek, team tentoonstellingen en de 
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communicatieverantwoordelijke. Naar aanleiding van dit thema zijn ook samenwerkingen met 
scholen, opleidingen en andere externe partners mogelijk. 
 
 
Takenpakket 
- Je denkt mee na over hoe DIVA het thema ‘school’ kan invullen en welke publieksactiviteiten 

DIVA daarbij kan opzetten. 
- Je werkt het aanbod voor Erfgoeddag mee uit. Afhankelijk van de gekozen optie(s) schrijf je 

zaalteksten, werk je een bezoekersbrochure uit, organiseer je demonstraties of thematours 
doorheen de presentatie … 

- Je stelt in overleg met team publiek een gedetailleerde planning ter voorbereiding van 
Erfgoeddag en een draaiboek voor de dag zelf op.  

- Je neemt allerhande administratieve taken op. 
- Je helpt bij de communicatie van de activiteit. Je werkt bijvoorbeeld aan publieksvriendelijke 

teksten of berichten die via website of de sociale media gedeeld worden. 
- Na afloop organiseer je een evaluatiemoment voor alle betrokken collega’s waaraan je ook 

zelf actief deelneemt. 
 

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. 
- 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, afhankelijk van de coronaregels, bij DIVA, Suikerrui 17 – 19, 2000 Antwerpen. 
- Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd.  
- Stageperiode: nader overeen te komen.  
- Uurregeling/werkregime: nader overeen te komen.  
 
 
Aan de toekenning van de stage gaat een gesprek met de stagementor en/of een collega bij DIVA 
vooraf. 
 
Stagementor: Els Crollet, Publiekswerking en educatie, els.crollet@divaantwerp.be 03 360 52 45 
 

 

Communicatie en evenementen 
 

Communicatie bij Erfgoeddag   
  
WAT DOET ERFGOEDDAG?  
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Sinds 2001 maakt Erfgoeddag op een originele een aantrekkelijke manier het roerend en immaterieel 
cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, coördineert dit jaarlijks terugkerende evenement voor de cultureel erfgoedsector.   
Erfgoeddag draagt jaarlijks een ander thema. Op die manier wordt de sector telkens opnieuw 
uitgedaagd om erfgoed vanuit een andere invalshoek te bekijken. Met bijna 1.000 activiteiten rond 
ambachten was ‘Hoe maakt u het’ in 2019 een absolute recordeditie. De editie van 2020 moest 
omwille van corona uitgesteld worden naar 2021. Maar in 2021 werd het dan toch dubbel feest: we 
vierden niet alleen de 20e editie van Erfgoeddag maar maakten er ook een dubbel weekend 
van. Tijdens het weekend van 25 en 26 april vonden activiteiten plaats van het eerste ochtendgloren 
tot diep in de nacht, volledig coronaproof.  
  
In 2022 staat Erfgoeddag in het teken van onderwijs, met als  werktitel ‘Erfgoeddag maakt 
school’. Aan de volgende Erfgoeddag, die plaatsvindt op zondag 24 april 2022, koppelen we zelfs 
een hele  themaweek en we nodigen scholen uit om daaraan deel te nemen.  
 
WIE ZOEKEN WE?  
Studenten met een brede liefde voor cultureel erfgoed, cultuur, taal, marketing, onderwijs of 
educatie.  
 
HOE KAN JOUW STAGE ER UIT ZIEN?  

Stagiair(e) communicatie (februari - april):   
Denk je graag mee na over communicatie en/of wil je mee ervaren hoe de uitrol van een 
nationale communicatiecampagne er uit ziet? Dan kan je ons op de volgende manieren 
ondersteunen:  

o Heb je zin om contact op te nemen met organisatoren overal in Vlaanderen 
en Brussel, interviews af te nemen en eventueel ook bij hen langs te gaan? Die 
gesprekken kan je vertalen in prikkelende teksten, beeldverslagen, etc.  
o Wil je leren hoe je een socialemediacampagne opzet, uitvoert en 
evalueert? Til je ons Instagramaccount naar een hoger niveau? Wil je je hélemaal 
achter de Facebookpagina scharen? Of help je mee inhoud ontwikkelen die de 
organisatoren zelf kunnen gebruiken in hun eigen online communicatie?  
o Hoe kan een evenement als Erfgoeddag volgens jou op een concrete en 
prikkelende manier communiceren? Brainstorm je met ons mee 
over samenwerkingen, perscampagne of on- en offline vormen van communicatie 
die we nog over het hoofd zien?   
 

Stagiair(e) eindredactie (januari – februari):   
Hou je van taal? Zet je kromme zinnen in een handomdraai om in duidelijk leesbare en 
wervende teksten? Dan ben je voor de Erfgoeddag coördinatie en organisatoren overal in 
Vlaanderen en Brussel van onschatbare meerwaarde.  

o Je kijkt samen met ons alle activiteiten mee na.  Je staat per mail en telefoon 
in nauw contact met de organisatoren van een activiteit, geeft feedback en stuurt bij 
waar nodig. 
 

Stagiair(e) video (doorlopend):   
Sterke beelden zijn belangrijk. Ook voor Erfgoeddag zijn bewegende beelden steeds 
belangrijker. Tijdens deze stage werk je vanuit je liefde voor bewegend beeld mee aan een 
uitnodigende Erfgoeddagcampagne.  

o Benieuwd hoe deze stage er uit kan zien? Bekijk dan dit 
videoproject dat Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome uitwerkten 
voor Erfgoeddag 2021. 
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Stagiair(e) foto (doorlopend):   
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?  

o Benieuwd hoe deze stage er uit kan zien? Lees dan deze blog door 
vrijwilligster Mahroo.  
 

Spreken één of meerdere van deze omschrijvingen je aan? Dan ontvangen we je met open armen! In 
een verkennend gesprek stemmen we interesses en verwachtingen goed met elkaar af.  
  
COMPETENTIES  

• Je bent geïnteresseerd in hoe een evenement georganiseerd wordt en wat daar 
allemaal bij komt kijken.  
• Je bent sociaal, nieuwsgierig en bent niet beroerd om de handen uit de mouwen te 
steken.  
• Je bent zelfstandig en kan zowel van thuis uit als op kantoor in Brussel werken.  

  
WANNEER GA JE AAN DE SLAG?  
Je kan het heel jaar door stage lopen bij ons. In het najaar ligt de focus op inhoudelijke uitwerking 
van het evenement. De drukste periode is tussen januari en april, dan wordt de 
communicatiecampagne op gang getrapt.  
  
INTERESSE?  
Stuur je motivatie met CV naar Michelle Van Meerhaeghe, michelle.van.meerhaeghe@faro.be  
 

Communiceren voor een museum met spirit 
 

Museum DE MINDERE herbergt schatten van de Vlaamse Franciscaane familie die magie uitstralen. 
Door in DE MINDERE rond te wandelen en de kunstwerken en erfgoedobjecten te observeren, door 
deel te nemen aan workshops en lezingen, (her)ontdekken de bezoekers en deelnemers dat eenvoudig 
leven, vriendschap voor mensen en dieren en respect hebben voor de natuur, een uitdagende formule 
voor een avontuurlijk leven is. De communicatie over museum DE MINDERE moet daar op aansluiten. 
Deze moet aantrekken en inspireren. Net zoals die speciale Franciscus Van Assisi dat toen deed en nu 
nog altijd doet.  

Heb jij zin om als stagiair-communicator DE MINDERE met z'n expo's, workshops, lezingen en de 
depotwerking als een kwaliteitsproduct voor kunstliefhebbers en zinzoekers in de markt te zetten? Als een 
plaats waar je 800 jaar aan wijsheid in allerlei vormen kan ontdekken? Wil jij straffe communicatie over DE 
MINDERE via Instagram, Facebook, Tik Tok, QR-codes, de ErfgoedApp of via de museumbrief de wereld 
insturen? Hippe foto's en video's maken die jongeren aanspreken?   

 
Ben je creatief en zelfstandig om een project uit te werken en te doen slagen? Wil je deze uitdaging 
aangaan? Dan ben je onze M/V/X. 

 

HOOFDTAAK:  

- de lezers en de kijkers aangenaam prikkelen en intrigeren met boeiende content  
- duidelijke informatieve artikels schrijven  
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- korte, krachtige infofilmpjes produceren  
 

BIJTAKEN: 

- deelnemen aan teamoverleg en vergaderingen 
- meedraaien in het museum (in overleg) 

 

Profiel: wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair-communicator die zin heeft om op strakke wijze 
te communiceren over DE MINDERE. Die bereid is om de spirit van Franciscus die actueel is, mee uit te 
dragen. Iemand die zelfstandig inhoudelijk werk kan afleveren en op creatieve wijze het museum 
onder de aandacht kan brengen.  

Periode: In overleg te bepalen  

Contact: christa.engelbosch@demindere.be  

 

Bandwerk: voorbereiding en organisatie van een museum-hackathon.  
 

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 Zuid-West-Vlaanderen zijn op vandaag zes professionele musea actief. In wisselende gradaties hebben 
deze lokale organisaties al dan niet een sterke collectie, een actieve of eerder passieve publiekskalender 
en een zeer kleine of middelgrote ploeg. De volgende jaren zijn deze musea in evoluatie. Op vandaag 
werken ze samen en delen plannen binnen het lerend netwerk musea. Vanuit dit netwerk groeien nieuwe 
idee en formats. 
 
Tijdens Bandwerk nodigen we groepen jongeren uit op een museum-hackathon. Ze krijgen carte blanche 
om aan de slag te gaan met de inhoud en de vorm van het museum. Wat is het museum van de 
toekomst? Hoe betrekken we de buurt/jongeren/groep? Hoe kunnen we de soms verouderde historische 
thema’s vandaag opnieuw waarde geven? Wat betekenen collectiestukken vandaag? Jongeren gaan 
tijdens werksessies aan de slag met nieuwe museale formats en gaan op zoek naar verrassende 
werkwijzen. Dit tijdens een werksessie van twee of drie dagen op locatie.  
 
Als stagiair(e) werk je mee aan de organisatie van deze werksessies, dit zowel op inhoudelijk als praktisch 
vlak. Je verdiept je in museale formats en werkt samen met de erfgoedconsulent aan boeiende workshops 
en werkmomenten.   

 

Tijdens je stage: 

- Maak je kennis met een breed spectrum aan erfgoedgerelateerde taken.  
- Doe je ervaring op met museale werking. 
- Focus je op publiekswerking en vernieuwende formats.  
- Bouw je expertise op rond diverse inhoudelijke erfgoedthema’s.  
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- Doet je ervaring op binnen projectcoördinatie en -communicatie. 
- Werk je samen met musea (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 
- 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  

 

Stage in het kader van Erfgoeddag 2022 – Erfgoedcel en stadsarchief Leuven  
 
Eind april 2022 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 2022 staat de 
Erfgoeddag in het teken van het thema ‘Onderwijs.  
  
Erfgoedcel: 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?  
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• 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.  

  
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.  
  

Erfgoedcel en Stadsarchief Leuven: sociale mediastrategie  
  
Facebookpagina van Erfgoedcel en Stadsarchief: up to date houden met foto’s, filmpjes, …, analyse 
en evaluatie van Facebookkanaal en daaraan gekoppeld een heldere strategie opstellen per pagina 
met een duidelijk profiel.  
  
NB. Kan indien gewenst gecombineerd worden met algemene communicatietaken (bv. digitale 
nieuwsbrief, ondersteuning website, brochure publieksactiviteit, …) en publiekswerking (bijvoorbeeld 
organisatie Erfgoeddag, expo, archiefbrunch, … afhankelijk van timing)  
  
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.  
 

 

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.  
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Profiel  

• 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. 

 

Hoe de impact van de perswerking van FARO (en bij uitbreiding de cultureel-
erfgoedsector) vergroten?  
 
De cultureel-erfgoedsector is een belangrijke cultuurspeler in Vlaanderen. De activiteiten van onze 
musea, archieven, erfgoedbibliotheken enz. duiken met grote regelmaat op in kranten, tijdschriften, 
radio- en televisieuitzendingen. De vraag daarbij is: hoe organiseren deze instellingen hun pers- en 
mediawerking?  
 
Als stagiair-onderzoeker ga jij op bezoek bij de persdienst of -verantwoordelijke van onze 
belangrijkste erfgoedinstellingen. En bij uitbreiding onze cultuurhuizen (theaters, kunstencentra 
enzovoort). Je peilt daarbij naar het brede plaatje: wat is hun strategie? Hoe evalueren ze hun 
aanpak? Wanneer passen ze die aan? Welke timing hanteren ze? Wat is de verhouding tekst – beeld 
– geluid – persbericht – sociale media enz. Je brengt ook in beeld welke operationele aspecten er 
allemaal bij komen kijken: welk systeem wordt gebruikt? Hoe houden ze hun databanken up-to-
date? Enzovoort. Eventueel gaan we ook na welke leerinzichten we kunnen halen in de buurlanden: 
Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  
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Na het onderzoek geven we de verworven kennis en inzichten terug aan de cultuursector met een 
studiedag die jij van a tot z organiseert.  
FARO zoekt hiervoor een ambitieuze student die deze grote opdracht met de nodige zin voor 
initiatief, discretie en nauwkeurigheid wil uitvoeren. Meer weten en/of je kandidatuur stellen? Mail 
je c.v. en motivatie naar: Roel Daenen, roel.daenen@faro.be, tel. 02 213 10 73.  

   

Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties hun relatie met de VRT 
optimaliseren?  

   
De openbare omroep benoemt cultuur als “de (buiten)gewoonste zaak van de wereld” (zie 
bijvoorbeeld deze link). In de nieuwe (op dit moment, eind maart), te onderhandelen 
beheersoverkomst staat onder meer dat de VRT een belangrijke opdracht heeft om de participatie 
van de Vlaming aan cultuur te bevorderen. Informeren over het aanbod op de verschillende netten is 
daarbij de eerste stap.  

   
Maar volstaat dat? En kan er niet op een andere manier worden gewerkt? Kunnen de cultuursector 
en de openbare omroep elkaar niet beter en meer versterken, vertrekkende van de eigen kracht en 
kwaliteiten? Dat is, in een notendopje, het opzet van het zogenaamde ‘Cultuuroverleg’. Hierin 
ontmoeten verschillende vertegenwoordigers van de cultuursector (en dus niet alleen de cultureel-
erfgoedsector) elkaar om een gemeenschappelijke strategie te bespreken. Dit overleg is zo’n twee 
jaar oud. En voor verbetering vatbaar.  

   
FARO zoekt een student om hier grondig werk van te maken. Dat betekent de verwachtingen en de 
mogelijkheden van beide partijen in kaart brengen, beleidsteksten erop naslaan, het gesprek met 
beleidsmedwerkers aangaan, het academisch onderzoek (waaronder het stakeholderonderzoek dat 
recent door VUB en UGent is uitgevoerd, met het oog op de nieuwe beheersovereenkomst tussen 
VRT en de Vlaamse Gemeenschap), enzovoort.   
  
FARO zoekt ook hiervoor een ambitieuze student die deze grote opdracht met de nodige zin voor 
initiatief, discretie en nauwkeurigheid wil uitvoeren. Meer weten en/of je kandidatuur stellen? Mail 
je c.v. en motivatie naar: Roel Daenen, roel.daenen@faro.be, tel. 02 213 10 73.  

   
  
  

Het nieuwe communicatieplan van FARO  
 
FARO is het steunpunt voor het roerend cultureel erfgoed. Een belangrijke (decretaal bepaalde) 
opdracht spitst zich toe op beeldvorming van en communicatie over cultureel erfgoed. De 
communicatiestrategie mikt dus op twee doelen: enerzijds die decretale opdracht verzekeren a.d.v. 
een resem communicatieve acties, en anderzijds ook – zoals elke organisatie die met 
overheidsmiddelen haar werk kan doen – ervoor zorgen dat de communicatiestroom optimaal is 
(elke doelgroep wordt vlot bereikt) en in de twee richtingen verloopt; participatie en consultatie 
draagt de organisatie zeer hoog in het vaandel.   
 
Tijdens deze beleidsperiode maakt FARO een nieuw communicatieplan op. Dat gebeurt met de regels 
van de kunst, m.a.w.: op basis van een trendanalyse, de grondige evaluatie van de huidige set 
communicatie-instrumenten en het bereik ervan én, last but not least, het aftoetsen van een aantal 
bevindingen bij de verschillende doelgroepen. Specifiek voor die laatste opdracht hebben we jouw 
hulp nodig. En meer bepaald bij het opzetten van stakeholdergesprekken: de selectie, de uitnodiging, 
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organisatie van het gebeuren zelf en, ten slotte, de verwerking van het ruwe materiaal tot bruikbare 
syntheses.  
 
FARO zoekt ook voor deze belangrijke opdracht een ambitieuze student die deze taak met de nodige 
zin voor initiatief, discretie en nauwkeurigheid wil uitvoeren. Meer weten en/of je kandidatuur 
stellen? Mail je c.v. en motivatie naar: Roel Daenen, roel.daenen@faro.be, tel. 02 213 10 73.   
 

  

Film audiovisueel onderzoek en registratie van historische bouwtechnieken in 
Bokrijk  
 

In kaart brengen van historische restauratietechnieken in het kader van de grootschalige 
restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’. Documenteren en visualiseren van de restauratie met 
hedendaagse en historische technieken, in samenwerking met de Audio Visuele Dienst van de 
Provincie. Uitwerken van een mogelijk filmscenario.   
Alle processen worden gedocumenteerd door middel van rapporten, eventueel bijkomende 
handleidingen en procedures. Tot slot wordt het onderzoeksproject doorheen het jaar (of de 
desbetreffende stageperiode) eventueel extern gecommuniceerd door middel van social media.   
 
Vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, Stafmedewerker onderzoek en participatie Prisca 
Valkeneers , 011/26 53 45 prisca.valkeneers@limburg.be  
 

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 zoals de serie Wonderkamers. 
 
Volg je een relevante opleiding en heb je een interesse in het culturele werkveld? Dan horen wij 
graag van jou! Je loopt stage op de afdeling pers & communicatie voor minimaal drie dagen per 
week. Je ondersteunt de collega´s met het schrijven van teksten, uitwerken van communicatieacties 
en het opvolgen van de social mediakanalen. Je krijgt ook ruimte om aan een eigen project te 
werken die we in overleg bepalen.  
 
Wat doe je  

 
● Contentplanning onderhouden voor sociale media 
● Website updaten 
● Online databanken bijwerken met nieuwe activiteiten 
● Nieuwsbrief schrijven & coördineren 
● Aanwezig tijdens events & activiteiten i.f.v. sociale media 
● Meewerken aan het communicatieplan voor nieuwe expo´s  
● Meewerken aan de positionering van DIVA 
● Het mee uitdenken van promotie- en communicatieacties 
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● Ondersteuning bieden bij het voorbereiden en opvolgen van persrelaties en updaten van de 
persdatabase 

 
Wat verwachten we van je 
 

● je werkt zelfstandig en je hebt een vlotte pen 
● je hebt interesse voor cultuur en het museale werkveld 
● je hebt zin voor kwaliteit en bent nauwgezet 
● je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel online als offline  
● je kunt plannen en organiseren 

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

● Je volgt een relevante opleiding zoals:  
o Master communicatiewetenschappen / cultuurmanagement / culturele studies / 
o Kunstwetenschappen / Toerisme en recreatiemanagement –  
o Bachelor kunst- en cultuurbemiddeling - Bachelor visual arts and design 

management (derdejaars, Nederland) –  
o Master moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis / kunstmanagement 

(Nederland) 
 
Wat mag je van ons verwachten 
 

● Je krijgt veel verantwoordelijkheid en een dosis ervaring 
● Je loopt stage bij museum DIVA  
● Je werkplek is bij DIVA, Suikerrui 17 – 19, 2000 Antwerpen 
● Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd. 
● Stageperiode: nader overeen te komen. Vanaf september 2021 is het mogelijk stage te lopen 
● Uurregeling/werkregime: bij voorkeur 38 uur, minimaal 3 dagen per week 

 
Heb je nog vragen? 
 

● Contacteer: Suzanne de Lange – suzanne.delange@divaantwerp.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 
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.  
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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 

 

 
 

Meedraaien met… 
 

Zet jij mee je schouders onder Erfgoeddag?   
  
WAT DOET ERFGOEDDAG?  
Sinds 2001 maakt Erfgoeddag op een originele een aantrekkelijke manier het roerend en immaterieel 
cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, coördineert dit jaarlijks terugkerende evenement voor de cultureel erfgoedsector.   
Erfgoeddag draagt jaarlijks een ander thema. Op die manier wordt de sector telkens opnieuw 
uitgedaagd om erfgoed vanuit een andere invalshoek te bekijken. Met bijna 1.000 activiteiten rond 
ambachten was ‘Hoe maakt u het’ in 2019 een absolute recordeditie. De editie van 2020 moest 
omwille van corona uitgesteld worden naar 2021. Maar in 2021 werd het dan toch dubbel feest: we 
vierden niet alleen de 20e editie van Erfgoeddag maar maakten er ook een dubbel weekend 
van. Tijdens het weekend van 25 en 26 april vonden activiteiten plaats van het eerste ochtendgloren 
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tot diep in de nacht, volledig coronaproof.  
  
In 2022 staat Erfgoeddag in het teken van onderwijs, met als  werktitel ‘Erfgoeddag maakt 
school’. Aan de volgende Erfgoeddag, die plaatsvindt op zondag 24 april 2022, koppelen we zelfs 
een hele  themaweek en we nodigen scholen uit om daaraan deel te nemen.  
WIE ZOEKEN WE?  
Studenten met een brede liefde voor cultureel erfgoed, cultuur, taal, marketing, onderwijs of 
educatie.  
HOE KAN JOUW STAGE ER UIT ZIEN?  

• Stagiair(e) video (doorlopend):   
Sterke beelden zijn belangrijk. Ook voor Erfgoeddag zijn bewegende beelden steeds 
belangrijker. Tijdens deze stage werk je vanuit je liefde voor bewegend beeld mee aan een 
uitnodigende Erfgoeddagcampagne.  

o Benieuwd hoe deze stage er uit kan zien? Bekijk dan dit 
videoproject dat Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome uitwerkten 
voor Erfgoeddag 2021.  

• Stagiair(e) foto (doorlopend):   
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?  

o Benieuwd hoe deze stage er uit kan zien? Lees dan deze blog door 
vrijwilligster Mahroo.  

• Stagiair(e) jongerenwerking (doorlopend):  
Hoe kunnen we jongeren sterker betrekken bij Erfgoeddag? Heb je goede ideeën voor 
prikkelende initiatieven? Dan ondersteunen we jou graag om deze in uitvoering te brengen!  
• Stagiair(e) vliegende vrijwilliger (voorjaar):  
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? We bekijken samen 
wat je graag doet en werken eraan om jou interesses en skills te versterken.  

 
Spreken één of meerdere van deze omschrijvingen je aan? Dan ontvangen we je met open armen! In 
een verkennend gesprek stemmen we interesses en verwachtingen goed met elkaar af.  
  
COMPETENTIES  

• Je bent geïnteresseerd in hoe een evenement georganiseerd wordt en wat daar 
allemaal bij komt kijken.  
• Je bent sociaal, nieuwsgierig en bent niet beroerd om de handen uit de mouwen te 
steken.  
• Je bent zelfstandig en kan zowel van thuis uit als op kantoor in Brussel werken.  

  
WANNEER GA JE AAN DE SLAG?  
Je kan het heel jaar door stage lopen bij ons. In het najaar ligt de focus op inhoudelijke uitwerking 
van het evenement. De drukste periode is tussen januari en april, dan wordt de 
communicatiecampagne op gang getrapt.  
  
INTERESSE?  
Stuur je motivatie met CV naar Michelle Van Meerhaeghe, michelle.van.meerhaeghe@faro.be  
 

Het vormingsbeleid bij FARO  
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FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, heeft een ruim vormingsaanbod voor 
professionals die in de cultureel erfgoedsector werken. Tijdens deze stageplaats ontdek je hoe zo’n 
vormingsaanbod tot stand komt. Mogelijke taken:  

  
• analyse van een vormingsvraag   
• formuleren vormingsaanbod  
• evalueren van het bestaande aanbod  
• ontwikkelen van on-line modules voor vorming  
• nagaan hoe nieuwe tools het vormingsaabod kunnen versterken (bijvoorbeeld vlogs, 
instructievideo’s, clubhouse, …) 

  
Interesse? Neem dan contact op met jacqueline.vanleeuwen@faro.be   

 

De internationale werking van FARO 
 

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed beschikt over heel wat internationale contacten. 
Onze medewerkers participeren aan netwerken en organiseren ook internationale vormingen. 
Bovendien sturen we onze medewerkers op jobshadowing naar het buitenland. Voor ons volgende 
beleidsplan willen we graag onderzoeken waar er nog nieuwe mogelijkheden zijn.  

Tijdens jouw stage vertrek je van de noden van de medewerkers en de sector. Je maakt een 
internationale agenda waarop de voornaamste evenementen van internationale netwerken staan. 
Samen met de FARO-collega’s bespreek je vervolgens waar FARO het komende jaar een actieve 
bijdrage kan leveren. Bovendien denk je smaen met ons na over plannen op langere termijn. 

Interesse? Neem dan contact op met jacqueline.vanleeuwen@faro.be   
 

Meedraaien bij erfgoedcel erfgoed zuidwest  
 

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 2021-2022 zijn onder andere de registratie van 
religieus erfgoed, het uitwerken van erfgoed(nacht)spelen met jeugdbewegingen, de verdere 
uitbouw van een digitaal-erfgoedbeleid in de regio, voorbereiding van het project 50 jaar E3 en het 
participatief documenteren van immaterieel erfgoed.  

 

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. 
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- 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. Meedraaien in 
de erfgoedcel? Neem contact op via lieze@zuidwest.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: 
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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? 

• 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 
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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. 

 

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  
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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 
gedragen aanpak? Stuur een mailtje met je interesse en motivatie naar 
info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be! www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be – 
www.immaterieelerfgoed.be 

Archief, documentatie en bibliotheek 
 
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 
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