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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 

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 
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1 INLEIDING 
 
Deze opleiding wil de elementaire technische vorming meegeven die nodig is voor een uitvoerende 
functie in depots of de bewaaromgeving van organisaties die zich bezig houden met roerend cultureel 
erfgoed. 
 
Dit leerplan refereert aan het opleidingsprofiel Behoudsmedewerker erfgoed (BO BD 003), en 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, 
KMSKA1, en is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VVBAD2 (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. 
 
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. 
 
De opleiding leidt tot het certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed. De uitbreidingsmodule wordt 
beschreven in een afzonderlijk leerplan en wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

De duur van de opleiding bedraagt 240 lestijden; de uitbreidingsmodule omvat 40 lestijden. 

                                                      
1 KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
2 VVBAD: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 
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2 BEGINSITUATIE 
 
De cursisten die deze opleiding willen volgen, moeten: 

• minstens 18 jaar oud zijn en 
• in het bezit zijn van een diploma lager secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2e graad 

secundair onderwijs of slagen voor een toelatingsproef. 
 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 
3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
Deze opleiding beoogt de elementaire technische vormig, nodig voor een uitvoerende functie op het 
gebied van preventieve conservatie, in depots of de bewaaromgeving van een organisatie die zich 
bezig houdt met roerend cultureel erfgoed. 
 
Het studieprogramma is zeer praktijkgericht en heeft volgende algemene doelstellingen: 

• 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. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan: 

• de mogelijkheid om belangstelling te wekken voor de behandelde problemen; 
• het wennen aan methodisch en aandachtig waarnemen en rapporteren; 
• het aanleren van rationele werkmethodes; 
• de zorg voor het hanteren van een correct taalgebruik; 
• de ontwikkeling van sociale zin. 
 

3.2 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen in de verschillende modules aan bod. 

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 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. 
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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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4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
Om de opleiding zeer praktijkgericht te maken is het concrete gebruik van de verschillende 
materiaalsoorten aanbevolen. 
Bijvoorbeeld: 
-Voor de module Algemene oriëntatie: fotoapparaten, belichtingsapparatuur, lenzen, filters… 
-Voor de drie modules rond materiaalsoorten: stalen van de behandelde materiaalsoorten, ook stalen 
van beschadigde materialen, onderhoudsmateriaal (microvezeldoek, kwasten, borstels, 
handschoenen, pincet….), goede en slechte voorbeelden van verpakkingsmateriaal… 
-Voor de module Bewaaromgeving: soorten meettoestellen, psychrometrische kaart, het 
waterschadewiel, het brandschadewiel, modellen van plakvallen, feromoonpastilles en –buisjes, 
glazen recipiënten met insectenstalen, vergrootglas, ARA-kit (proefbuisjes voor schimmeltesten), 
mondmaskers, soorten handschoenen, doeken… 
-Voor de module Omgaan met de collectie: specifieke 3 D-software (ook gratis downloadbaar) om 
grondplannen, laadplannen voor transport.. visueel voor te stellen. 
 
Omdat het onmogelijk is om alle materialen te transporteren naar de klaslokalen (bv. schilderijen, 
meubels…), is het onontbeerlijk om lessen op locatie, in erfgoedinstellingen of depots van musea, 
archieven en dergelijke te laten plaats vinden. Op deze manier zien de cursisten de materialen in hun 
omgeving zelf. Eventueel kunnen ook foto’s gebruikt worden als alternatief om cursisten kennis te 
laten maken met materiaalsoorten en hun verval. 
 
Voor deze opleiding zijn verder noodzakelijk: 
-ruime en grote leslokalen: de meegebrachte materialen kunnen zo op een veilige manier uitgepakt 
worden en op een goede didactische wijze gebruikt worden 
-voldoende en modern projectiemateriaal 
-voldoende modern ICT-materiaal 
 
De ruimtes en lokalen waar de lessen plaats vinden dienen steeds te beantwoorden aan de 
reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. 
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5 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
 
Om in de erfgoedsector te functioneren, moet de cursist enerzijds beschikken over theoretische 
inzichten, en anderzijds over een aantal technische vaardigheden. 
 
Om de  cursisten in staat te stellen deze mix van inzicht en vaardigheden te verwerven, zijn onder 
meer volgende werkvormen aangewezen: 

• doceren; 
• demonstraties van praktijkvoorbeelden; 
• individuele (observatie)opdrachten; 
• groepsoefeningen; 
• onderwijsleergesprek. 

 
De opleiding kwam tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, en dit blijft uiteraard van 
primordiaal belang: 

• om de cursisten kennis te laten maken met het werkveld worden studiebezoeken 
georganiseerd; 

• een aantal lessen vinden plaats in de erfgoedinstellingen zelf, zodat cursisten oefeningen 
kunnen uitvoeren met behulp van het erfgoedmateriaal. 
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6 EVALUATIE VAN DE CURSISTEN  
Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in functie van 
de te bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde materiaal en materieel. 
Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle cursisten 
alle opgaven uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk of de 
doelstellingen bereikt werden. 
Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk aspect hiervan 
de aandacht. 
Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden: 

• cognitieve factoren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; 
• psycho-motorische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van 

materialen, oog-handcoördinatie, evenwicht; 
• werkmethode en attitudes: bijv. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd, 

aantallen en formaten; orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie, sociale 
omgang, veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; 

• beoordelingsvermogen. 
Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een 
bewerkingsvolgorde, tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken met de 
cursisten zijn hierbij noodzakelijk. Indien deze openheid er niet is, ontstaan betwistingen en blijft 
zelfevaluatie uit. 
Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door positieve 
appreciatie, maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de evolutie van de 
cursist zijn van groot belang voor de eindevaluatie. 
Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke 
opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen om het eigen 
werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers 
zelfevaluatie. 
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7 MODULE: ALGEMENE ORIËNTATIE CULTUREEL ERFGOED (M BD 028 – 40 LESTIJDEN) 
7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
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. 

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

7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 Het erfgoeddecreet 

• Beleidslijnen 

• Concretisering in de instellingen 

Doelstellingen en werking van 
erfgoedinstellingen 
• Protocollen en standaarden. 

• Plaatsregistratie 

• Belang van een afdeling behoud en beheer. 

Taken en profiel van de erfgoedmedewerker, 
bijv.: 
• Toepassen van (nieuwe) methoden en 

technieken 

• Fotograferen van erfgoedobjecten in functie 
van registratie, publicatie, archivering, 

Presentaties van verschillende 
instellingen en hun werking (pp en 
studiebezoeken). 
 
 
Bespreken van juridische kader en 
vakliteratuur. 
 
 
Presentatie van verschillende 
methodieken (o.a. door 
studiebezoeken en gastcollege). 
 
Bij het fotograferen van objecten 
ligt de nadruk op het gebruik van 
foto’s in erfgoedbeheer. 

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

BC 009 

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

BC 010 

kritisch op de praktijk reflecteren. BC 012 

aan de handhaving en navolging van protocollen en 
werkwijzen bijdragen. 

BC 013 

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

BC 016 

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

BC 019 

als een betrokken lid van de beroepsgroep naar buiten 
treden. 

BC 020 

iedere objecthandling conform standaards en protocollen 
registreren. 

BC 030 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 032 behoud en beheer. 

 

7.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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

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

Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen. SV08 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. SV19 

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. SV26 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 
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8 MODULE: MATERIALEN CULTUREEL ERFGOED A (M BD 029 – 40 LESTIJDEN) 
8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
De module beoogt het inzicht in materialen zoals papier, perkament, textiel …en daarbij horende schadeoorzaken en herkenning. 

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

8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 Historiek, eigenschappen en productie van 
diverse materialen zoals: leer, perkament, 
papier, inkten en pigmenten, en textiel. 
Schadeoorzaken volgens categorie 
• Fysisch 

• Chemisch 

• Biologisch 

• De mens 

De correlatie tussen schade en preventieve 

Het hanteren van de verschillende 
materialen, beschreven onder de 
leerinhouden, door de cursisten. 
Het bekijken van originele objecten. 
Studiebezoeken naar locaties die 
alle doelstellingen versterken. 
Het bepalen van schade op 
originele stukken. 
Het delen van ervaringen uit de 
werkomgeving en het bespreken 
ervan in groep. 

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

BC 003 

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

BC 004 

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

BC 007 

kritisch op de praktijk reflecteren. BC 012 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 021 conservatie van de betrokken materialen 
Preventieve conservatie van de betrokken 
materialen 
• Conditiebepalende factoren: licht, lucht, 

vochtigheid … 

• Verblijfsfactoren 

Objecthandling in functie van preventieve 
conservatie van de betrokken materialen. 

Het aanbieden en bespreken van 
vakliteratuur. 
 

 

8.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Kunnen omgaan met informatie In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV16 

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. SV17 

Problemen onderkennen en oplossen Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. SV23 
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9 MODULE: MATERIALEN CULTUREEL ERFGOED B (M BD 030 – 40 LESTIJDEN) 
9.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
De module beoogt het inzicht in materialen zoals schilderijen, glas, hout, ceramiek en steen, en de daarbij horende schadeoorzaken en herkenning. 

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

9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 Historiek, eigenschappen en productie van 
diverse materialen zoals hout, glas, 
steenachtige materialen, keramiek, schilderdoek 
en schildermaterie. 
Schadeoorzaken volgens categorie 
• Fysisch 

• Chemisch 

• Biologisch 

• De mens 

Het hanteren van de verschillende 
materialen, beschreven onder de 
leerinhouden, door de cursisten. 
 
Het bekijken van originele objecten. 
Studiebezoeken naar locaties die 
alle doelstellingen versterken. 
Het bepalen van schade op 
originele stukken. 
Het delen van ervaringen uit de 
werkomgeving en het bespreken 
ervan in groep. 

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

BC 003 

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

BC 004 

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

BC 007 

kritisch op de praktijk reflecteren. BC 012 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 021 De correlatie tussen schade en preventieve 
conservatie van de betrokken materialen 
 
Preventieve conservatie van de betrokken 
materialen 
• Conditiebepalende factoren: licht, lucht, 

vochtigheid … 

• Verblijfsfactoren 

Objecthandling in functie van preventieve 
conservatie van de betrokken materialen. 

Het aanbieden en bespreken van 
vakliteratuur. 
 

 

9.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Kunnen omgaan met informatie In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV16 

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. SV17 

Problemen onderkennen en oplossen Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. SV23 
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10 MODULE: MATERIALEN CULTUREEL ERFGOED C (M BD 031 – 40 LESTIJDEN) 
10.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
De module beoogt het inzicht in materialen zoals optische media, foto’s, metalen, grondstoffen, kunststof, en daarbij horende schadeoorzaken en herkenning. 

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

10.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 Historiek, eigenschappen en productie van 
diverse materialen zoals optische en 
magnetische dragers, kunststoffen, foto’s en 
metalen. 
Schadeoorzaken volgens categorie 
• Fysisch 

• Chemisch 

• Biologisch 

• De mens 

Het hanteren van de verschillende 
materialen, beschreven onder de 
leerinhouden, door de cursisten. 
 
Het bekijken van originele objecten. 
Studiebezoeken naar locaties die 
alle doelstellingen versterken. 
Het bepalen van schade op 
originele stukken. 
Het delen van ervaringen uit de 
werkomgeving en het bespreken 
ervan in groep. 

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

BC 003 

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

BC 004 

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

BC 007 

kritisch op de praktijk reflecteren. BC 012 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 021 De correlatie tussen schade en preventieve 
conservatie van de betrokken materialen 
 
Preventieve conservatie van de betrokken 
materialen 
• Conditiebepalende factoren: licht, lucht, 

vochtigheid … 

• Verblijfsfactoren 

Objecthandling in functie van preventieve 
conservatie van de betrokken materialen. 

Het aanbieden en bespreken van 
vakliteratuur. 
 

 

10.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Kunnen omgaan met informatie In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV16 

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. SV17 

Problemen onderkennen en oplossen Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. SV23 
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11 MODULE: BEWAAROMGEVING CULTUREEL ERFGOED (M BD 032 – 40 LESTIJDEN) 
11.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
De module beoogt de basisprincipes van een goede bewaaromgeving van roerend erfgoed. 

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

11.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 De bewaaromgeving 

• Voorwaarden voor het inrichten van 
verantwoorde bewaarplaatsen. 

• De geschiktheid van bewaarmaterialen voor 
het behoud van collecties. 

• De geschiktheid van bewaarmeubilair voor de 
inrichting van bewaarplaatsen. 

De monitoring van bewarings-omstandigheden  

• Soorten meettoestellen  

• Gebruik meettoestellen  

De monitoring van aanwezigheid van mogelijke 
biologische agentia  

• Pestmanagement 

Schadebepaling aan originele stukken te wijten 
aan verkeerde bewaringsomstandigheden 

Het hanteren van de 
verschillende basismaterialen 
door de cursisten. 
Het bekijken van originele 
casussen. 
Het ondernemen van 
studiebezoeken naar locaties die 
alle doelstellingen versterken. 
Praktische oefeningen. 

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

BC 002 

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

BC 003 

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

BC 005 

observaties, meetgegevens en waarnemingen kritisch 
omzetten in beoordelingen.  

BC 006 

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

BC 007 

meetgegevens passend gebruiken en kritisch beoordelen. BC 008 

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

BC 010 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

waarschuwen wanneer kritische waarden (dreigen te) 
worden overschreden. 

BC 011 Rapportering en beoordeling van meet-
gegevens en waarnemingen 
 
Maatregelen voor het voorkomen en beheersen 
van kleine en grote rampen 

• Brandveiligheid  

• Anti-diefstalsystemen 

 
 
 
Courant gebruikte en nieuwe methoden en 
technieken voor preventieve conservatie. 

kritisch op de praktijk reflecteren. BC 012 

aan de handhaving en navolging van protocollen en 
werkwijzen bijdragen. 

BC 013 

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

BC 015 

volgens geldende calamiteitenplannen handelen. BC 017 

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

BC 018 

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

BC 019 

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

BC 026 

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

BC 032 

 

11.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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

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

Problemen onderkennen en oplossen Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. SV23 
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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. SV30 

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

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

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 
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12 MODULE: OMGAAN MET DE COLLECTIE CULTUREEL ERFGOED (M BD 033 – 40 LESTIJDEN) 
12.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 
De module beoogt de basisprincipes van objecthandling, persoonlijke veiligheid en veiligheid van de collectie. 

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

12.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

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

BC 001 De Belgische markt in art handling en 
transport 

• Gespecialiseerde transport- en 
verhuisfirma’s… 

Persoonlijke veiligheid 

• Hygiëne  

• Bescherming  

• Tiltechnieken 

• … 

Veiligheid van de objecten 

• Klimatologische omstandigheden 

• Hulpmateriaal bij manipulatie en transport 

• … 

Het hanteren van de verschillende 
materialen door de cursisten. 
Het bekijken van originele 
casussen. 
Het ondernemen van 
studiebezoeken naar locaties die 
alle doelstellingen versterken. 

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

BC 002 

aan de handhaving en navolging van protocollen en 
werkwijzen bijdragen. 

BC 013 

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

BC 014 

volgens geldende calamiteitenplannen handelen. BC 017 

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

BC 018 

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

BC 019 

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

BC 021 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (steeds cursief) 
De cursisten kunnen 

BC 
ED 

 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht 
verpakken. 

BC 022 Verpakking  

• Technische aspecten 

• Soorten inpakmaterialen 

• … 

Transport  

• Conditiecontrole 

• Conditierapport  

• Transportstrategieën 

• Rol van de koerier 

• Hulpmateriaal 

• … 

 

Tentoonstellingsopbouw en –afbraak 
 

transporten volgens richtlijnen en verworven inzicht 
ondersteunen. 

BC 023 

materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht 
onderhouden. 

BC 024 

materialen volgens richtlijnen en verworven inzicht 
opbergen. 

BC 025 

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

BC 026 

bijstand verlenen bij presentaties volgens richtlijnen en 
verworven inzicht. 

BC 027 

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

BC 028 

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

BC 029 

iedere objecthandling conform standaards en protocollen 
registreren. 

BC 030 

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

BC 031 

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

BC 032 

12.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

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

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV07 
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Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 

Problemen onderkennen en oplossen Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor 
aanreiken. SV23 

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

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

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV35 
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