
Gezocht: enthousiaste stagiair(s) 

Erfgoedcel Brugge biedt voor het schooljaar 2016-2017 enkele interessante stage- en/of 

onderzoeksopdrachten aan. Ben je zelf student of ken je iemand die voor deze opdrachten in 

aanmerking komt? Stel je kandidaat! We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek en 

bespreken of een stage bij ons een meerwaarde kan zijn voor jezelf en voor ons.  

Wie zijn we? 

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Brugse erfgoedsector. Informeren, 

communiceren, kennis uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij speerpunten.  

Voor vragen over erfgoedwerking in het algemeen, over de promotie van erfgoedactiviteiten of over 

het opzetten van een samenwerking rond erfgoed kan je terecht bij Erfgoedcel Brugge.  

Meer info over onze werking vind je op www.erfgoedcelbrugge.be of op 

www.facebook.com/erfgoedcelbrugge.  

 

Ervaring met stagiairs 

De afgelopen jaren mochten we stagiairs uit volgende opleidingen verwelkomen:  

 Advanced Business Management (cultuur management) (UCLL) 

 Bachelor in het onderwijs/secundair onderwijs (Arteveldehogeschool) 

 Bedrijfsmanagement, optie Cultuurmanagement (Vives) 

 Culturele studies (KULeuven) 

 Cultuurmanagement (UAntwerpen) 

 Sociaal werk (Arteveldehogeschool) 

 Sociaal werk (HoGent) 

 

Interesse? 

Bekijk onze voorstellen of doe zelf een voorstel en neem vrijblijvend contact met ons. 

Erfgoedcel Brugge 

Katrien Steelandt 

Komvest 45 

8000 Brugge 

Katrien.steelandt@erfgoedcelbrugge.be 

Tel 050 44 50 45 

  

http://www.erfgoedcelbrugge.be/
http://www.facebook.com/erfgoedcelbrugge
mailto:Katrien.steelandt@erfgoedcelbrugge.be


STAGE 1: Erfgoed en Zorg: kansen voor elkaar 

Van reminiscentiekoffer naar reminiscentiekamer: een proeftraject 

Erfgoedcel Brugge: wie zijn we? 

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Brugse erfgoedsector. Informeren, 
communiceren, kennis uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij speerpunten.  

Voor vragen over erfgoedwerking in het algemeen, over de promotie van erfgoedactiviteiten of over 
het opzetten van een samenwerking rond erfgoed kan je terecht bij Erfgoedcel Brugge.  

Twee trajecten waar Erfgoedcel Brugge de voorbije jaren aan werkte, kunnen nu in een 
kruisbestuiving terechtkomen.  

1. Erfgoedcel Brugge staat jaarlijks garant voor een uitgebreid aanbod van activiteiten op de 

jaarlijkse Erfgoeddag. Elk jaar wordt gewerkt aan de hand van een thema. Het thema voor 

2017 is ZORG. Voor meer info over Erfgoeddag 2016, zie 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2016  

2. Erfgoedcel Brugge ontwikkelde in 2012 vijf reminiscentiekoffers met de volgende thema’s: 

school, zorg, werk, vrije tijd, religie. Voor meer info zie 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs 

Heel graag wensen we naar aanleiding van het thema ZORG voor Erfgoeddag 2017 een vervolgtraject 

op onze reminiscentiekoffers te realiseren, bij voorkeur in nauwe samenwerking met een 

Woonzorgcentrum voor mensen met dementie in Brugge.  

We denken hier aan een traject in samenwerking met een woonzorgcentrum en een erfgoedpartner 

(museum, heemkundige kring,..) waarbij rond een bepaald thema (bv rond de vele aspecten van zorg 

vroeger en nu: hygiëne, badkamercultuur, naar de dokter gaan, bevallen, ziek zijn, 

schoonheidsverzorging …maar kan ook ruimer of een ander thema  zijn) verhalen, foto’s, objecten 

verzameld worden en gepresenteerd kunnen worden.  

Doelstelling is de realisatie van een (mobiele) reminiscentiekamer in het woonzorgcentrum.  

Stage aanbieding schooljaar 2016-2017 

Concreet: zoeken wij een stagiair die in nauwe samenwerking met Erfgoedcel Brugge en een 

woonzorgcentrum in Brugge dit traject kan mee uitstippelen en uittesten 

Profiel van de student 

- Interesse en/of kennis rond ouderenzorg en dementie 
- Interesse en/of kennis rond reminiscentietechnieken 
- Interesse in erfgoed en de verhalen van ouderen  
- Sociaalvaardig 
- Communicatief 
- Positief ingesteld 
- Geen ervaring vereist maar een grote interesse en enthousiasme voor ouderenzorg en lokaal 

erfgoed is een pluspunt 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2016
http://www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs


- Bereid zijn om (in beperkte mate) deel te nemen aan avondvergaderingen of 
avondactiviteiten  

 
  



STAGE 2: COMMUNICATIE, COÖRDINATIE en PROJECTWERKING ROND ERFGOEDDAG BRUGGE 2017 

Erfgoeddag is de jaarlijkse feestdag van het culturele erfgoed in gans Vlaanderen. Erfgoedcel Brugge 

treedt op als lokale coördinator in Brugge. Zij motiveert Brugse erfgoedpartners tot deelname aan 

Erfgoeddag, zorgt voor de overkoepelende coördinatie en communicatie van dit grote 

publieksevenement. Met jaarlijks gemiddeld zo’n 40 partners zijn de voorbereidingen van de Brugse 

erfgoeddag telkens boeiend. Meewerken aan Erfgoeddag is niet alleen werken aan een groot 

publieksevenement. Ook het werk achter de schermen, de vele contacten met de Brugse 

erfgoeddagpartners is enorm verrijkend.  

Het takenpakket van de stagiair kan erin bestaan:  

Coördinatie en ondersteuning: 

 organisatie centraal infopunt op Erfgoeddag 

 ondersteunen activiteiten lokale partners  

 opmaak infopanelen programma 
 
Communicatie: 

Online 

 programma op de website plaatsen 

 sociale mediacampagne rond Erfgoeddag Brugge uitwerken 
Offline 

 meewerken aan de lokale programmabrochure (schrijven van teksten, verzamelen 
fotomateriaal, drukproeven nalezen, contact met vormgever, drukker) 

 folder en/of panelen maken rond specifieke activiteiten van Erfgoeddag Brugge 
 

organisatie persmoment, contacteren journalisten 

distributie promotiemateriaal 

Projectwerking 

Meewerken aan of zelf een (klein) erfgoedproject uitwerken rond ZORG samen met een 

erfgoedpartner en een zorginstelling (bij voorkeur een Woonzorgcentrum voor mensen met 

dementie) in Brugge.  

Werktitel: ZORG en ERFGOED. Kansen voor elkaar 

Vertrekpunt:  

- de reminiscentiekoffers Souvenirs. Zie http://www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs  

- Bepalen thema: idee om rond thema ZORG zelf te gaan werken met de bewoners? Koffer 

ZORG kan basis bieden. Rond hygiëne vroeger en nu, badkamercultuur vroeger en nu, naar 

de dokter gaan, bevallen, ziek zijn, schoonheidsverzorging vroeger en nu… 

- Streven om verhalen te verzamelen + foto’s + oude instrumenten (ism hospitaalmusea, 

volkskundemuseum, montanus, …) 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs


- Presentatie op Erfgoeddag adh van een reminiscentiekamer rond thema ZORG? Bv met een 

oude badkuip, wastafel, bidet, warwaterkruik,  

- Idee om na Erfgoeddag ‘presentatie’ te laten reizen naar andere WZC 

- Voorstellen andere thema’s kan ook in overleg met het Volkskundemuseum rond de thema’s 

wonen, kledij, eten & drinken en media.  

 

 

Timing 

Periode januari – mei (te bespreken, flexibele dagen/weken mogelijk), de student(en) is eveneens 

beschikbaar tijdens het Erfgoedweekend op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017. 

Profiel van de student 

- Interesse in erfgoed, de geschiedenis van Brugge 
- Interesse in en open staan om samen te werken met een Woon en Zorgcentrum voor 

mensen met dementie (voor case 1) 
- Interesse in nieuwe mediatoepassingen (voor case 2, 3 en 4) 
- Goede kennis van Office 
- Sociaalvaardig 
- Communicatief 
- Positief ingesteld 
- Geen ervaring vereist maar een grote interesse en enthousiasme voor het lokale erfgoed is 

een pluspunt 
- Bereid zijn om (in beperkte mate) deel te nemen aan avondvergaderingen of 

avondactiviteiten rond Brugs erfgoed 

Stage en masterproef 

Dit takenpakket is bedoeld voor een voltijdse stage-opdracht.  

Erfgoedcel Brugge staat ook open voor koppeling van de eindproef aan de stage. De eindproef kan 

ook andere domeinen van de werking van Erfgoedcel Brugge behandelen dan de specifieke stage-

opdracht.  

  



ONDERZOEKSVRAAG 1: Waarom downloadt niet elke toerist met smartphone/tablet Xplore Bruges 

voor, tijdens of na zijn bezoek aan Brugge? 

Vaststellingen 

- Xplore Bruges biedt toeristische informatie voor Bruggeling en toerist met 

bezienswaardigheden op een digitale kaart en thematische erfgoedroutes 

- Xplore Bruges werd tot op vandaag ca 13000 keer gedownload.  

- Merendeel van de gebruikers zijn Bruggelingen (of omgeving) ouder dan 50 jaar 

- Niettemin telt Brugge elk jaar ca 5 miljoen toeristen.  

Onderzoeksvraag:  

Waarom vindt de toerist zijn weg niet naar Xplore Bruges?  

Opdracht:  

- Analyse van het huidige communicatieplan van Xplore Bruges 

- Aanbevelingen om Xplore Bruges beter in de markt te zetten (nieuw communicatieplan) 

- Uitwerken van enkele concrete acties om Xplore Bruges meer bekendheid te geven bij 

toeristen 

 

ONDERZOEKSVRAAG 2: Is Xplore Bruges geschikt als tool voor schoolbezoeken aan Brugge? 

Vaststellingen 

- Xplore Bruges biedt toeristische informatie voor Bruggeling en toerist met 

bezienswaardigheden op een digitale kaart en thematische erfgoedroutes 

- Xplore Bruges werd tot op vandaag ca 13000 keer gedownload.  

- Merendeel van de gebruikers zijn Bruggelingen (of omgeving) ouder dan 50 jaar 

- Het Middeleeuwse Brugge staat op het leerplan van de eerste graad middelbaar onderwijs.  

- Heel wat scholen brengen een schooluitstap naar Brugge 

- Enkele tours (Brugge anno 1562, Brugge werelderfgoedstad, …) passen perfect in de 

eindtermen 

Onderzoeksvraag:  

Waarom vindt de leerkracht zijn weg niet naar Xplore Bruges?  

Opdracht:  

- Analyse van de tours van Xplore Bruges in functie van de eindtermen, het leerplan 

- Analyse het huidige communicatieplan van Xplore Bruges naar het onderwijs 

- Aanbevelingen om Xplore Bruges beter in de markt te zetten naar het onderwijs 

- Uitwerken van enkele concrete acties om Xplore Bruges meer bekendheid te geven bij 

leerkrachten 

 



ONDERZOEKSVRAAG 3: De opstart van een geïntegreerd digitaal erfgoedportaal voor Brugge? 

Aanbevelingen en suggesties rond communicatie en participatie om het Brugs erfgoedportaal op 

de markt te brengen 

Vaststellingen 

- Erfgoedcel Brugge en de Brugse stedelijke erfgoeddiensten (Stadsarchief Brugge, Openbare 

Bibliotheek Brugge, Musea Brugge) zetten sinds 2000 sterk in op de digitalisering van erfgoed 

en de publieke ontsluiting hiervan via diverse websites. Duizenden oude foto’s, kaarten, 

unieke handschriften, drukken, schilderijen, objecten, en verhalen over Brugge zijn reeds 

online raadpleegbaar.  

- De geïnteresseerde erfgoedbezoeker moet vandaag zijn weg zoeken doorheen tientallen 
gespecialiseerde websites: www.beeldbankbrugge.be, www.kaartenhuisbrugge.be, 
www.historischebronnenbrugge.be, www.verhalenbankbrugge.be, 
www.adornesachterna.be,  www.gezelle.be, www.magis.be, www.archiefbankbrugge.be, 
cabrio.bibliotheek.brugge.be/erfgoed, http://begraafplaatsen.brugge.be, www.lukasweb.be, 
www.erfgoedinzicht.be, www.vlaamsekunstcollectie.be (+ diverse thematische websites), 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20046 

- In het najaar van 2016 wordt voor het eerst werk gemaakt om deze verschillende 
databanken op elkaar af te stemmen en via één portaalsite de verschillende databanken te 
ontsluiten. De Vlaamse markt rond erfgoedportaalsites staat nog in zijn kinderschoenen.  
Internationaal zijn er wel voldoende voorbeelden (Engeland, Nederland) die het belang van 
erfgoedportaalsites demonstreren.  

Onderzoeksvraag 

Wat verwacht de gebruiker van een geïntegreerd Brugs erfgoedportaal? 

Wie zijn de gebruikers van een geïntegreerd Brugs erfgoedportaal? 

Hoe zet je een geïntegreerd Brugs erfgoedportaal in de markt? 

 

Opdracht 

- Onderzoek naar de troeven van een geïntegreerde digitale erfgoedtoegang voor Brugge 

- Kijken naar internationale voorbeelden van een geïntegreerd erfgoedportaal 

- Suggesties naar uitbreidingen en participatie van het erfgoedportaal  

- Aanbevelingen rond communicatie om het Brugs erfgoedportaal op de markt te brengen.  

- Enkele acties rond communicatie en/of participatie concreet uitwerken  

- Eventueel ook een gebruikersonderzoek? 

 

http://www.beeldbankbrugge.be/
http://www.kaartenhuisbrugge.be/
http://www.historischebronnenbrugge.be/
http://www.verhalenbankbrugge.be/
http://www.adornesachterna.be/
http://www.gezelle.be/
http://www.magis.be/
http://www.archiefbankbrugge.be/
http://begraafplaatsen.brugge.be/
http://www.lukasweb.be/
http://www.erfgoedinzicht.be/
http://www.vlaamsekunstcollectie.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20046

