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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

Deze opleiding wil de elementaire technische vorming mee geven die nodig is voor een uitvoerende 
functie in depots of bewaaromgeving van een organisatie die zich bezig houdt met roerend cultureel 
erfgoed.  
 
De opleiding is afgeleid van een referentiekader dat werd opgesteld in samenspraak met 
vertegenwoordigers van het beroepsveld: Artesis Hogeschool Antwerpen, Fotomuseum Provincie 
Antwerpen, De Zilveren Passer Consultancy, FARO, Musea Brugge, Museumconsulent Oost-
Vlaanderen, Bibliotheekschool Gent, KMSKA en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de 
VVBAD (januari 2011). 
 
De behoudsmedewerker voert ondersteunende taken uit op het gebied van de preventieve 
conservatie, onder leiding van een conservator-restaurator, die het uitgestippelde beleid concreet 
vorm geeft. 

1.2 Inhoud 

De beoogde competenties zijn gericht op: 
 het verwerven van een referentiekader met betrekking tot het beroepsveld; 
 het beheersen van elementaire en vaak gebruikte technieken betreffende objecthandling, behoud 

en beheer. Objecthandling dient hier niet verstaan te worden als objectbehandeling of restauratie; 
 het verwerven van ondersteunende vaardigheden bij het transport binnen en buiten het depot. 
 
De uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken biedt de mogelijkheid om de verworven 
competenties van de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed verder uit te diepen. 

1.3 Certificering 

De opleiding leidt tot het certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed. 
De uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

1.4 Niveau 

De opleiding en de uitbreidingsmodule situeren zich op het niveau secundair onderwijs. 

1.5 Duur 

De duur van de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed bedraagt 240 lestijden. De uitbreidingsmodule 
Specifieke archieftechnieken omvat 40 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Ref.kader 

1 Initiatie Bibliotheek,- Documentatie- 
en Informatiekunde 

BO BD 001 220 lt TSO3 BP 

2 Initiatie Archiefkunde  BO BD 002 200 lt TSO3 BP 

3 Behoudsmedewerker Erfgoed BO BD 003 240 lt SO i.s.m. 
sector 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Algemene oriëntatie Cultureel Erfgoed M BD 028 40 lt 

Materialen cultureel erfgoed A M BD 029 40 lt 

Materialen cultureel erfgoed B M BD 030 40 lt 
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Materialen cultureel erfgoed C M BD 031 40 lt 

Bewaaromgeving cultureel erfgoed M BD 032 40 lt 

Omgaan met de collectie cultureel erfgoed M BD 033 40 lt 

Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken M BD G035 40 lt 

1.8 Leertraject 

Algemene oriëntatie 

cultureel erfgoed

40

Materialen

cultureel erfgoed A

40

Materialen

cultureel erfgoed B

40

Materialen

cultureel erfgoed C

40

Bewaaromgeving

cultureel erfgoed

40

Omgaan met de 

collectie cultureel

erfgoed

40

Behoudsmedewerker 

Erfgoed

240 Lt

Specifieke

archieftechnieken

40

 

1.9 Sleutelvaardigheden 

Code Sleutelvaardigheid Verklaring 

SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd 
een taak nauwkeurig te voltooien. 

SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel 
te onderhouden, ook in moeilijke situaties 
(onder meer met mensen met verschillende 
opvattingen en achtergrond). 

SV07 CREATIVITEIT In staat zijn om persoonlijke ideeën en 
oplossingen te bedenken en uit te voeren. 

SV08 DIENSTVERLENENDE 
VAARDIGHEID 

In staat zijn om op vraag en proactief diensten 
of zorg te verlenen. 

SV09 DOORZETTINGSVERMOGEN In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op 
een doel gericht te blijven. 

SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden, onder meer 
middelen, doelen, mensen en procedures. 

SV16 KUNNEN OMGAAN MET 
INFORMATIE 

In staat zijn om informatie te verzamelen, te 
verwerken en te verstrekken. 

SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke 
vereisten een product of dienst moet voldoen 
en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet 
te komen. 

SV19 LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                   15 april 2012 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Bibliotheek-, archief- en informatiekunde - 
Behoudsmedewerker Erfgoed 
Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 12 

om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV23 PROBLEMEN ONDERKENNEN EN 
OPLOSSEN 

Zien dat er een probleem is, waar het precies 
gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. 

SV26 RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID 
NEDERLANDS 

In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het 
Nederlands op adequate wijze een gesproken, 
geschreven of audiovisuele boodschap te 
ontvangen en bewerken. 

SV30 VEILIGHEIDS- EN 
MILIEUBEWUSTZIJN 

In staat zijn om actief en proactief in te staan 
voor de veiligheid en om situaties te voorkomen 
die mens en milieu kunnen schaden. 

SV31 VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN Aandacht hebben voor de consequenties van 
een taak en beslissingen nemen op basis van 
mogelijke consequenties ervan. 

SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of 
toezicht gedurende lange tijd aan een taak te 
werken. 

SV35 ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om gemeenschappelijk aan 
eenzelfde taak te werken. 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Omgevingsbewustzijn 

De cursist is bekwaam om de invloed van de directe verblijfsomgeving op de toestand van het object 
te benoemen en te bewaken. 
 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BD 003 BC 001  De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 002  Alert op afwijkingen en bijzonderheden in klimaat, verlichting, 
bewaking, verpakking, bevestiging … reageren. 

BD 003 BC 003  Waarnemingen op kennis van/inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, conditiebepalende factoren en verblijfscondities 
baseren. 

BD 003 BC 004  Alert op signalen en sporen die duiden op verval of schade aan het 
object reageren. 

2.2 Oordeelsvorming en rapportering 

De cursist is bekwaam om op basis van waarnemingen tot een beoordeling te komen en te 
rapporteren. 
 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BD 003 BC 005  De voorschriften voor het systematisch bewaken van de 
verblijfsomgeving van objecten (monitoring) toepassen. 

BD 003 BC 006  Observaties, meetgegevens en waarnemingen kritisch omzetten in 
beoordelingen.  

BD 003 BC 007  Beoordelingen op kennis van en inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, schades en conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 008  Meetgegevens passend gebruiken en kritisch beoordelen. 

BD 003 BC 009  Waarnemingen/bevindingen volgens geldende standaards en 
protocollen verslaan en verantwoorden. 

BD 003 BC 010  Ontwikkelingen, verschijnselen en gebeurtenissen in de 
verblijfsomgeving van objecten volgens de geldende standaards en 
protocollen rapporteren. 

BD 003 BC 011  Waarschuwen wanneer kritische waarden (dreigen te) worden 
overschreden. 

BD 003 BC 012  Kritisch op de praktijk reflecteren. 

2.3 Handelingsvaardigheid 

De cursist is bekwaam om methodisch en systematisch te handelen volgens de richtlijnen en in 
samenwerking met uiteenlopende (groepen) personen die betrokken zijn bij beheer en behandeling 
(restauratie, conservering, preventieve conservering, collectieregistratie, bruikleenverkeer en 
veiligheid) van erfgoedcollecties). 
 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BD 003 BC 013  Aan de handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen 
bijdragen. 

BD 003 BC 014  De milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s overzien die zijn 
verbonden met beroepsactiviteiten (objecten, materialen, 
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gereedschappen …). 

BD 003 BC 015  Werk, werkplek en werkomgeving volgens de ter beschikking gestelde 
veiligheids-, milieu- en gezondheidsvoorschriften inrichten. 

BD 003 BC 016  Volgens de deontologie en de kwaliteitsnormen van het beroep, de 
functie en de organisatie handelen. 

BD 003 BC 017  Volgens geldende calamiteitenplannen handelen. 

BD 003 BC 018  Waarnemingen naar acties vertalen die passen bij de ernst van de 
situatie.  

BD 003 BC 019  Waarnemingen, risico’s en gevolgen volgens de geldende procedure 
helder rapporteren.  

BD 003 BC 020  Als een betrokken lid van de beroepsgroep naar buiten treden. 

2.4 Objecthandling 

De cursist is bekwaam om objecthandling methodisch en systematisch volgens richtlijnen uit te 
voeren. 
 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BD 003 BC 021  Objecthandling vanuit inzicht in materialen, objecteigenschappen, 
schades, conditiebepalende factoren en verblijfscondities uitvoeren. 

BD 003 BC 022  Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht verpakken. 

BD 003 BC 023  Transporten volgens richtlijnen en verworven inzicht ondersteunen. 

BD 003 BC 024  Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht onderhouden. 

BD 003 BC 025  Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht opbergen. 

BD 003 BC 026  Technieken en methodieken van de preventieve conservatie volgens 
richtlijnen en verworven inzicht toepassen. 

BD 003 BC 027  Bijstand verlenen bij presentaties volgens richtlijnen en verworven 
inzicht. 

BD 003 BC 028  Objecthandling volgens aangereikte veiligheids-, milieu- en 
gezondheidsvoorschriften uitvoeren. 

BD 003 BC 029  Mogelijke risico’s van de objecthandling voor mensen en objecten 
herkennen. 

BD 003 BC 030  Iedere objecthandling conform standaards en protocollen registreren. 

BD 003 BC 031  De voorraad middelen en materialen ten behoeve van objecthandling 
en de preventieve conservatie van de collectie opvolgen. 

BD 003 BC 032  Aan de implementatie van (nieuwe) methoden en technieken bijdragen. 

2.5 Specifieke archieftechnieken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BD 003 BC 033  Het verband leggen tussen specifieke archieftechnieken en de 
algemene gangbare archieftechnieken. 

BD 003 BC 034  De specifieke archieftechnieken correct toepassen. 

BD 003 BC 035  Op een kritische manier de specifieke archieftechnieken beoordelen. 
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3 Modules 

3.1 Module Algemene oriëntatie Cultureel Erfgoed (M BD 028) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt een overzicht van het beroepsveld (structuur, verschillende subsectoren, 
organisaties, wetgeving, procedures, registratie …) en de erkenning van de rol van de 
behoudsmedewerker in dat beroepsveld. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

40 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Algemene oriëntatie Cultureel Erfgoed Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Waarnemingen/bevindingen volgens geldende standaards en 
protocollen verslaan en verantwoorden. 

BD 003 BC 009 

 Ontwikkelingen, verschijnselen en gebeurtenissen in de 
verblijfsomgeving van objecten volgens de geldende standaards en 
protocollen rapporteren. 

BD 003 BC 010 

 Kritisch op de praktijk reflecteren. BD 003 BC 012 

 Aan de handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen 
bijdragen. 

BD 003 BC 013 

 Volgens de deontologie en de kwaliteitsnormen van het beroep, de 
functie en de organisatie handelen. 

BD 003 BC 016 

 Waarnemingen, risico’s en gevolgen volgens de geldende procedure 
helder rapporteren.  

BD 003 BC 019 

 Als een betrokken lid van de beroepsgroep naar buiten treden. BD 003 BC 020 

 Iedere objecthandling conform standaards en protocollen 
registreren. 

BD 003 BC 030 

 Aan de implementatie van (nieuwe) methoden en technieken 
bijdragen. 

BD 003 BC 032 

3.2 Module Materialen cultureel erfgoed A (M BD 029) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt het inzicht in materialen zoals papier, perkament, textiel …en daarbij horende 
schadeoorzaken en herkenning. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 

40 Lt 
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3.2.4 Basiscompetenties 

Module Materialen cultureel erfgoed A Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Waarnemingen op kennis van/inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 003 

 Alert op signalen en sporen die duiden op verval of schade aan het 
object reageren. 

BD 003 BC 004 

 Beoordelingen op kennis van en inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, schades en conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 007 

 Kritisch op de praktijk reflecteren. BD 003 BC 012 

 Objecthandling vanuit inzicht in materialen, objecteigenschappen, 
schades, conditiebepalende factoren en verblijfscondities uitvoeren. 

BD 003 BC 021 

3.3 Module Materialen cultureel erfgoed B (M BD 030) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt het inzicht in materialen zoals schilderijen, glas, hout, ceramiek en steen, en de 
daarbij horende schadeoorzaken en herkenning. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

40 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Materialen cultureel erfgoed B Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Waarnemingen op kennis van/inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 003 

 Alert op signalen en sporen die duiden op verval of schade aan het 
object reageren. 

BD 003 BC 004 

 Beoordelingen op kennis van en inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, schades en conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 007 

 Kritisch op de praktijk reflecteren. BD 003 BC 012 

 Objecthandling vanuit inzicht in materialen, objecteigenschappen, 
schades, conditiebepalende factoren en verblijfscondities uitvoeren. 

BD 003 BC 021 

3.4 Module Materialen cultureel erfgoed C (M BD 031) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt het inzicht in materialen zoals optische media, foto’s, metalen, grondstoffen, 
kunststof, en daarbij horende schadeoorzaken en herkenning. 
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3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

40 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Materialen cultureel erfgoed C Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Waarnemingen op kennis van/inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 003 

 Alert op signalen en sporen die duiden op verval of schade aan het 
object reageren. 

BD 003 BC 004 

 Beoordelingen op kennis van en inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, schades en conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 007 

 Kritisch op de praktijk reflecteren. BD 003 BC 012 

 Objecthandling vanuit inzicht in materialen, objecteigenschappen, 
schades, conditiebepalende factoren en verblijfscondities uitvoeren. 

BD 003 BC 021 

3.5 Module Bewaaromgeving cultureel erfgoed (M BD 032) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt de basisprincipes van een goede bewaaromgeving. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

40 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Bewaaromgeving cultureel erfgoed Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Alert op afwijkingen en bijzonderheden in klimaat, verlichting, 
bewaking, verpakking, bevestiging … reageren. 

BD 003 BC 002 

 Waarnemingen op kennis van/inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 003 

 De voorschriften voor het systematisch bewaken van de 
verblijfsomgeving van objecten (monitoring) toepassen. 

BD 003 BC 005 

 Observaties, meetgegevens en waarnemingen kritisch omzetten in 
beoordelingen.  

BD 003 BC 006 

 Beoordelingen op kennis van en inzicht in de materialen, 
objecteigenschappen, schades en conditiebepalende factoren en 
verblijfscondities baseren. 

BD 003 BC 007 

 Meetgegevens passend gebruiken en kritisch beoordelen. BD 003 BC 008 
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 Ontwikkelingen, verschijnselen en gebeurtenissen in de 
verblijfsomgeving van objecten volgens de geldende standaards en 
protocollen rapporteren. 

BD 003 BC 010 

 Waarschuwen wanneer kritische waarden (dreigen te) worden 
overschreden. 

BD 003 BC 011 

 Kritisch op de praktijk reflecteren. BD 003 BC 012 

 Aan de handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen 
bijdragen. 

BD 003 BC 013 

 Werk, werkplek en werkomgeving volgens de ter beschikking 
gestelde veiligheids-, milieu- en gezondheidsvoorschriften inrichten. 

BD 003 BC 015 

 Volgens geldende calamiteitenplannen handelen. BD 003 BC 017 

 Waarnemingen naar acties vertalen die passen bij de ernst van de 
situatie.  

BD 003 BC 018 

 Waarnemingen, risico’s en gevolgen volgens de geldende procedure 
helder rapporteren.  

BD 003 BC 019 

 Technieken en methodieken van de preventieve conservatie volgens 
richtlijnen en verworven inzicht toepassen. 

BD 003 BC 026 

 Aan de implementatie van (nieuwe) methoden en technieken 
bijdragen. 

BD 003 BC 032 

3.6 Module Omgaan met de collectie cultureel erfgoed (M BD 033) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

De module beoogt de basisprincipes van objecthandling, persoonlijke veiligheid en veiligheid van de 
collectie. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

40 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Omgaan met de collectie cultureel erfgoed Code  

De cursist kan  

 De kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten en de invloed 
van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten inschatten. 

BD 003 BC 001 

 Alert op afwijkingen en bijzonderheden in klimaat, verlichting, 
bewaking, verpakking, bevestiging … reageren. 

BD 003 BC 002 

 Aan de handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen 
bijdragen. 

BD 003 BC 013 

 De milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s overzien die zijn 
verbonden met beroepsactiviteiten (objecten, materialen, 
gereedschappen …). 

BD 003 BC 014 

 Volgens geldende calamiteitenplannen handelen. BD 003 BC 017 

 Waarnemingen naar acties vertalen die passen bij de ernst van de 
situatie.  

BD 003 BC 018 

 Waarnemingen, risico’s en gevolgen volgens de geldende procedure 
helder rapporteren.  

BD 003 BC 019 

 Objecthandling vanuit inzicht in materialen, objecteigenschappen, 
schades, conditiebepalende factoren en verblijfscondities uitvoeren. 

BD 003 BC 021 

 Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht verpakken. BD 003 BC 022 

 Transporten volgens richtlijnen en verworven inzicht ondersteunen. BD 003 BC 023 

 Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht onderhouden. BD 003 BC 024 
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 Materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht opbergen. BD 003 BC 025 

 Technieken en methodieken van de preventieve conservatie volgens 
richtlijnen en verworven inzicht toepassen. 

BD 003 BC 026 

 Bijstand verlenen bij presentaties volgens richtlijnen en verworven 
inzicht. 

BD 003 BC 027 

 Objecthandling volgens aangereikte veiligheids-, milieu- en 
gezondheidsvoorschriften uitvoeren. 

BD 003 BC 028 

 Mogelijke risico’s van de objecthandling voor mensen en objecten 
herkennen. 

BD 003 BC 029 

 Iedere objecthandling conform standaards en protocollen 
registreren. 

BD 003 BC 030 

 De voorraad middelen en materialen ten behoeve van 
objecthandling en de preventieve conservatie van de collectie 
opvolgen. 

BD 003 BC 031 

 Aan de implementatie van (nieuwe) methoden en technieken 
bijdragen. 

BD 003 BC 032 

 

3.7 Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken (M BD G035) 

3.7.1 Situering 

In deze module worden specifieke archieftechnieken aangeleerd en concreet ingeoefend. Deze 
technieken hebben betrekking op één specifiek aspect van de technische verwerking van de 
archiefstukken.  

3.7.2 Instapvereisten 

De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module 
Specifieke archieftechnieken vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleidingen Initiatie 
Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde, Initiatie Archiefkunde en Behoudsmedewerker 
Erfgoed. 

3.7.3 Studieduur 

40 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties 

Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken code 

De cursist kan  

 Het verband leggen tussen specifieke archieftechnieken en de 
algemene gangbare archieftechnieken. 

BD 003 BC 033 

 De specifieke archieftechnieken correct toepassen. BD 003 BC 034 

 Op een kritische manier de specifieke archieftechnieken beoordelen. BD 003 BC 035 

 

 


