
 
 

Projectmedewerker / Catalograaf tentoonstellingscatalogi Middelheimmuseum 
(halftijds - 1 jaar) 
 
Antwerpenaars zijn trots op de kunst in hun stad. Daarom zoeken ze een tijdelijke 
projectmedewerker die de tentoonstellingscatalogi van de bibliotheek in het 
Middelheimmuseum digitaal toegankelijk maakt. Heb jij kennis van catalografie en 
werk jij vlot in databanken?  
 
Wat doe je  

 
De collectievorming van de museumbibliotheek liep parallel met de tentoonstellingen van het 
Middelheimmuseum: prospectiereizen, atelier- en tentoonstellingsbezoeken in voorbereiding tot 
tentoonstellingen leverden veel catalogi op. Van een deel van die tentoonstellingscatalogi breng jij de 
erfgoedwaarde in kaart. 
 
1. Je maakt een selectie van de tentoonstellingscatalogi  
 

 Je werkt volgens een lijst met namen van deelnemende kunstenaars van alle 
tentoonstellingen die het Middelheimmuseum organiseerde. 

 Je kiest de catalogi die in aanmerking komen voor volledige digitalisering en ontsluiting als 
object op basis van deze criteria: 

o waardenweging, 
o inschatting urgent autonoom verval, 
o onderzoek voor het klaren van auteursrecht. 

 Je ontsluit de gedigitaliseerde catalogi via DAMS en linkt ze aan het bibliotheek- en 
collectierecord van een kunstwerk van de museumcollectie. Als de rechten kunnen worden 
geklaard, bied je ze aan als open data via verschillende platformen. 

 
2. Je catalografeert de geselecteerde tentoonstellingscatalogi 

 
 Je catalografeert de tentoonstellingscatalogi in het geautomatiseerde bibliotheeksysteem 

Brocade. Je werkt volgens de internationale standaard voor titelbeschrijvingen (RDA). 

 Je vervolledigt of corrigeert de authority records van de kunstenaars. Je doet dat aan de hand 
van de gegevens in de tentoonstellingscatalogus, in externe databanken zoals RKD, VIAF, 
ULAN of andere externe bronnen. 

 Je verzorgt de inhoudelijke ontsluiting van de tentoonstellingscatalogi met onder meer AAT-
concepten. 

 Je geeft elke catalogus een correcte standplaatsvermelding.  

 Als een kunstwerk uit de Middelheimmuseumcollectie is opgenomen in de publicatie, leg je 
een link tussen de collectieregistratie van het kunstwerk in Adlib en de metadata van de 
publicatie in Brocade. Op die manier maak je de bibliografische referentie zichtbaar in de 
collectie online. 

  
3. Je rapporteert over je project 
 

 Je schrijft het waarderingstraject van de tentoonstellingscatalogi uit. 

 Je zorgt ervoor dat het traject via open data wordt ontsloten op verschillende platformen. 

 
Wat verwachten we van je 
 

 Je hebt kennis van catalografie en relevante zoekstrategieën, zowel voor formele als 
inhoudelijke ontsluiting. Bij voorkeur heb je een bachelor- of graduaatopleiding in 
Bibliotheekwezen of Documentaire Informatiekunde. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met collectiewaarderingstechnieken. 

https://search.middelheimmuseum.be/home


 
 

 Je hebt kennis van of interesse in moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. 

 Je beschrijft en communiceert je onderzoeksresultaten op een heldere manier. 

 Je werkt vlot met verschillende databanken. Kennis van Brocade (Anet) is een pluspunt.  

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het Frans en 
Engels. Kennis van andere talen is een pluspunt. 

 Je werkt proactief en denkt oplossingsgericht. 

 Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen 

 
 Je hebt een bachelordiploma en voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.    

 Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen 
worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Dan staat neutraliteit van de 
dienstverlening voorop.  

 
Wat mag je van ons verwachten 

 
 Je gaat aan de slag bij Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding in het Middelheimmuseum: 

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen. 

 Je wordt in dienst genomen als ‘deskundige cultuur (B1-3)’ met een halftijds contract van 
bepaalde duur voor 1 jaar. 

 Je verdient een minimum bruto maandloon van 1.268,04 euro dat ook hoger kan zijn als je 
relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator. 

 
Selectiedata en -procedure  
 
De selectie vindt plaats op 8 juni 2020 en bestaat uit een CV-screening en interview.  
 

 Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding 
binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert. 

 Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je 
geaardheid of een handicap. Iedereen komt gelijk aan de start. 

 Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we 
gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.  

 
Solliciteer uiterlijk op 31 mei 2020. Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een 
automatische bevestiging in je mailbox.  
 
Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?  

 
Mail: deskundige@antwerpen.be 
 
Of contacteer: 
 

 Els De Keyzer  dossiereigenaar  03 338 25 36 

 Wendy Bryssinck  selectieadviseur  0497 84 54 54 
 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
https://www.middelheimmuseum.be/nl
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/
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