Vacature Organische Materialen, onderdeel papier opleiding behoudsmedewerker erfgoed
Situering van de vacature
In de opleiding behoudsmedewerker erfgoed zijn we voor schooljaar 2022 - 2023 op zoek naar
een docent voor het onderdeel ‘Papier’ (24 lestijden) in de module ‘Erfgoedobjecten: Organische
materialen’
Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing.
Inhoud van de vacature
Je geeft les op donderdag: drie volledige lesdagen (in oktober, november en/of december 2022).
Daarnaast voorzie je ook een aantal vragen voor het examen van de module ‘Erfgoedobjecten:
Organische materialen’. Er is een lesrooster, maar data zijn eventueel in onderling overleg nog
aan te passen.
Het opleidingsprofiel van de opleiding behoudsmedewerker erfgoed is te raadplegen op:
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Behoudsmedewerker%20
erfgoed.pdf
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.)

BASISCOMPETENTIES
In deze module leert de cursist de verschillende organische materialen zoals hout, boeken,
textiel… kennen. De cursist leert deze materialen te hanteren, te labelen en wat de mogelijke
schadefactoren zijn. Organische materialen zijn materialen met koolstof-waterstofverbindingen en
zijn grotendeels afkomstig van planten.
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De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als
geheel geëvalueerd.
Competenties:
-

-

Volgt de toestand van bewaring van de objecten op onder toezicht van de
verantwoordelijke expert, zowel in depot als in tentoonstelling:
o Monitort de bewaaromstandigheden van de directe en indirecte omgeving
(klimaat, licht en verontreiniging)
o Detecteert en signaleert mogelijke schadefactoren (de tien risicofactoren: water,
verkeerde temperatuur, brand, verkeerde relatieve luchtvochtigheid, diefstal en
vandalisme, verontreiniging, licht, ongedierte en schimmel, verlies van informatie,
fysieke krachten)
o Volgt de richtlijnen van experten op i.v.m. de optimale bewaaromstandigheden
om de toestand van de objecten maximaal te stabiliseren
o Stelt de algemene toestand/conditie van de objecten of materialen vast
o Achterhaalt conditie-evoluties aan de hand van beschikbare documentatie
o Stelt mogelijke acties voor aan de verantwoordelijke expert in functie van de
objectnoden en binnen de geldende procedures
o Onderhoudt het depot en de collectie (ontstoffen, IPMcontroles uitvoeren, ...)
Brengt de juiste labels en identificatiegegevens aan op objecten en verpakkingen:
o Past de richtlijnen toe rond de meest geschikte methode en plaats per
object/materiaalsoort met oog voor diens kwetsbaarheid
o Brengt duidelijk leesbare labeling aan

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en relevante ervaring in de erfgoedsector. Bij
voorkeur heb je een diploma van en ervaring als restaurator 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/.
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 behoudsmedewerker erfgoed’.
De gesprekken gaan – onder voorbehoud – (online) door tijdens de week van 13 juni 2022.
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