
 

STAGE OPTIE 3: COLLECTIES 

UITBOUW BEELDBANK KUSTERFGOED 

Kusterfgoed is de cultureel-erfgoedcel die zich inzet voor roerend en immaterieel erfgoed in Middelkerke, 

Oostende, De Haan en Blankenberge. In 2018 lanceerde de erfgoedcel Beeldbank Kusterfgoed. Op deze 

erfgoedbank vind je ondertussen meer dan 100.000 oude foto’s, affiches, prentbriefkaarten… over 

Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge.  

Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel en de beeldbankpartners bij de uitbouw van Beeldbank 

Kusterfgoed. Je stuurt vrijwilligers aan die binnengekomen beeldmateriaal scannen en op de beeldbank 

plaatsen. Je neemt deel aan werkgroepvergaderingen van de Beeldbankwerkgroep. Je gaat aan de slag 

met vragen die via beeldbank@kusterfgoed.be binnen komen. Je zet samen met de collega’s 

doelgroepgerichte activiteiten op rond de beeldbank (zoals scannamiddagen, workshops ‘Aan de slag met 

Beeldbank Kusterfgoed’, kennismakingslessen voor klassen…).  

Tijdens je stage 

 Leer je alles over de registratie van 2D-materiaal (scannen, metadateren…).  

 Leer je werken met een Digital Asset Management System (achterliggende databank van de 

beeldbank) en de Drupal-publiekswebsite.  

 Bouw je expertise op rond de ontsluiting van beeldmateriaal en de rechtenproblematiek die 

daarmee gepaard gaat.  

 Leer je het erfgoednetwerk beter kennen.  

 

Profiel 

 Je hebt interesse in erfgoed.  

 Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig.  

 Je kan goed werken binnen een (klein) team  

 Je bent communicatief vaardig  

 Je bent dynamisch, enthousiast en creatief  

 

Praktisch 

 De stageperiode wordt in overleg afgesproken. Je takenpakket wordt in overleg samengesteld op 

basis van je eigen interesses en de lopende projecten binnen de erfgoedcel. 

 De erfgoedcel heeft als uitvalsbasis Oostende (Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 

Oostende). Je werkt op het bureau van Kusterfgoed en in het werkingsgebied van de erfgoedcel 

(Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge). 

 Op www.kusterfgoed.be vind je een overzicht van onze werking en projecten.  

 

Interesse?  

Met vragen kan je terecht bij Hannelore Neyt (hannelore.neyt@kusterfgoed.be, 059 270 771).  

Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@kusterfgoed.be.  
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