Vacature leraar Art handler
Situering van de vacature
In de korte cursussen Art handler zijn we voor schooljaar 2022 - 2023 op zoek naar één of
meerdere leraren voor de modules ‘Inleiding Art handling’ (20 lestijden) en de module ‘Art
handling: object’ (40 lestijden).
Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing.
Inhoud van de vacature
Je geeft les op donderdagavond van 18u tot 21u30. Er is een lesrooster, maar data zijn eventueel
in onderling overleg aan te passen. Er is mogelijkheid om slechts een gedeelte van de lestijden op
te nemen.
Het opleidingsprofiel van de opleiding Art handler is te raadplegen op:
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Art-handler.pdf

Voor de inhoud van de modules: zie bijlage (pagina 3).
Meer informatie over de opleiding via onze website.
Competenties
Wij zoeken een docent(-) die:
-

zich akkoord verklaart met de visie en missiebepaling van het centrum;
bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de opleiding
te realiseren, en dit in samenwerking met het team;
zich de inhoud eigen maakt en het onderwijzen van de module;
vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen;
vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen;
een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen / benaderen van de
leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht situeren, begeleiden en ondersteunen van
aangebrachte casussen / ervaringen vanuit de cursisten;
de administratieve taken die bij het lesgeven horen op zich neemt (printen van cursussen,
aanvragen gastsprekers en studiebezoeken, printen van cursusmateriaal, invoeren van
resultaten en aanwezigheden enz.)

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en relevante ervaring in de erfgoedsector. Bij
voorkeur heb je ervaring als art handler of heb je een adviserende functie in behoud en beheer.
De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal 250 (masterdiploma) en salarisschaal 301
(bachelordiploma). Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
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Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan de coördinator van de opleiding, Sara
Uyttenhove: sara.uyttenhove@groeipunt.be
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 5 juni 2022 naar
sara.uyttenhove@groeipunt.be met als onderwerp ‘Vacature lesgever Art handler’.

De gesprekken gaan – onder voorbehoud – (online) door tijdens de week van 13 juni 2022.
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Bijlage bij Vacature
INHOUD Modules Art handler
In de opleiding Art-handler leert men de erfgoed- en kunstobjecten manipuleren, verpakken,
verplaatsen en installeren teneinde deze zo veilig mogelijk van één locatie naar een andere
(tentoonstellingsruimte, erfgoeddepot) te brengen.
Te behalen competenties voor cursisten:
Bij elke competentie hoort te integreren kennis (zie opleidingsprofiel)
1. Inleiding Art handling
Schat risico’s in voor het object aan de hand van de objectconditie en
materiaaltechnische/constructieaspecten van het object in overleg met de verantwoordelijke:
-

de

Schat de kwetsbaarheid van materiaal(soort) in
Brengt de constructieopbouw in kaart
Detecteert zwakheden en zwaartepunten in de constructie

Reikt oplossingen aan om het object veilig en met zo weinig mogelijk risico te verplaatsen
Stelt maatregelen voor om gedetecteerde risico’s op te heffen zoals ondersteuning, veilige
manipulatie en verplaatsing na overleg met de verantwoordelijke
Stelt de benodigde mankracht voor
Stelt de meest geschikte route van verplaatsing voor
Stelt het benodigde verplaatsingsmateriaal voor in functie van de objectnoden

2. Art handling: object
Zorgt voor deskundige opstelling in functie van het object en de context in overleg met de
verantwoordelijke
Schat de mogelijkheden van de ruimte in (draagkracht van muur, plafond en vloer)
Kiest de bevestigingsmethode
Kiest de ondersteuning (bijv. sokkel, verankering, …)
Houdt rekening met de aard en conditie van het object
Maakt eenvoudige ondersteuningsvormen op maat
Voert het opstellingsplan nauwkeurig uit
Verpakt de objecten en pakt ze uit volgens de aanwijzingen van de verantwoordelijke
Stelt geschikt verpakkings- en buffermateriaal voor in functie van de objectveiligheid
Hanteert het juiste buffermateriaal om schokken en trillingen op te vangen
Stelt maatregelen voor ter optimalisering van de verpakkingswijze/materialen
Brengt de juiste labels (bijv. face up/face down, fragile, full/empty, …) en
identificatiegegevens aan op verpakkingen
Waakt erover dat de gebruikte verpakkingsmaterialen en kisten veilig en proper zijn (vrij
van stof, schimmel, ongedierte)
Waakt erover dat verpakkingsmateriaal niet verouderd of verzuurd is
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