
 

STAGE OPTIE 1: MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL KUSTERFGOED 

 

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

Oostende, De Haan en Blankenberge.  

Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen 

het jaaractieplan. Speerpunten binnen de werking van de erfgoedcel in 2019-2020 zijn onder andere de 

registratie van religieus erfgoed (project In Kannen en Kelken), de verdere uitbouw van Beeldbank 

Kusterfgoed (www.beeldbankkusterfgoed.be) en het opzetten van een zomers publieksproject.  

Tijdens je stage 

 Maak je kennis met een brede waaier aan erfgoedgerelateerde taken: van registratie en 

erfgoedzorg tot publiekswerking en onderzoek.  

 Werk je mee binnen de lopende projecten en doe je zo ervaring op binnen projectcoördinatie en 

-communicatie.  

 Ondersteun je als aanspreekpunt mee de lokale erfgoedspelers bij vragen rond erfgoedzorg en -

ontsluiting.  

 Volg je samen met de erfgoedcelcollega’s de dagelijkse werking van de erfgoedcel op, zoals de 

erfgoedspecifieke uitleendienst. 

 Bouw je expertise op rond diverse inhoudelijke erfgoedthema’s en erfgoedwerking.  

 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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