
 

STAGE OPTIE 3: COLLECTIES 

REGISTRATIE VAN RELIGIEUS ERFGOED 

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

Oostende, De Haan en Blankenberge. Parochiekerken herbergen heel wat waardevol erfgoed, zoals 

kleurrijke glasramen, schilderijen, religieus textiel en liturgisch vaatwerk. Dat erfgoed heeft in de meeste 

kerken nog een functionele betekenis; het zijn gebruiksvoorwerpen die de religieuze rituelen en tradities 

mee vorm geven. Om dat roerend erfgoed veilig te stellen voor toekomstige generaties, ging Kusterfgoed 

in 2018 van start met een behoud- en beheertraject gericht op religieuze collecties.  

Als stagiair(e) ga je onder begeleiding van een medewerker van de erfgoedcel aan de slag om het 

religieuze erfgoed in Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge in kaart te brengen en 

registratietrajecten op te zetten. Je begeleidt vrijwilligers door samen met hen religieuze collecties te 

registreren en te herverpakken. 

Tijdens je stage 

 Leer je hoe je religieuze collecties registreert, fotografeert en herverpakt. 

 Doe je ervaring op binnen projectcoördinatie en –communicatie. 

 Onderzoek je hoe je religieuze collecties op een vernieuwende manier naar een breder 

publiek kan ontsluiten. 

 Bouw je ervaring op in het begeleiden van vrijwilligers. 

 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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