
 

Je bent geïnteresseerd in religieus erfgoed? Ontstaansverhalen, tradities en praktijken verbonden 

aan kapellen intrigeren je? Aan de slag gaan met gegevens en databanken lijkt helemaal jouw ding? 

Zoek niet verder! PARCUM en KADOC-KU Leuven bieden in samenwerking met Werkplaats 

immaterieel erfgoed een platform aan waar iedereen zelfstandig kapellen kan inventariseren en 

op een overzichtskaart plaatsen. 

We zoeken vrijwilligers die de ingevoerde informatie over kapellen willen controleren. Je 

leest teksten na en stoomt de gegevens verder klaar zodat ze kunnen doorstromen naar 

het kapellenplatform en naar de ODIS-databank. Je gaat op zoek naar levende tradities en 

neemt contact op met lokale gemeenschappen.  

Samen met een aantal andere vrijwilligers sta jij in voor de gegevenscontrole van de ingevoerde 

kapellen op het toekomstige platform ‘Kapelletjes in Vlaanderen’.  

 Inhoudelijk en taalkundig nalezen van teksten  

 Controleren van locaties en gegevens 

 Gegevens klaarmaken zodat ze gepubliceerd kunnen worden op het platform en kunnen 

doorstromen naar de ODIS-databank 

 Zelf invoeren van kapellen  

 Bevragen van erfgoedgemeenschappen  

 Screenen van de praktijken, tradities en gewoontes die in aanmerking komen voor 

registratie op immaterieelerfgoed.be 

 Erfgoedgemeenschappen begeleiden in het schrijven van publiceerbare teksten voor 

immaterieelerfgoed.be  

 Je bent geboeid door erfgoed en lokale geschiedenis  

 Je bent kritisch en nauwgezet  

 Je laat je niet door computerwerk afschrikken  

Vooraleer je aan de slag gaat, krijg je een opleiding. Tijdens die opleiding maak je kennis met het 

platform en leer je hoe je toegang tot de gegevens krijgt, welke kapellen je zal controleren en hoe 

je die gegevens kan verwerken. De organisatie/planning wordt opgemaakt op basis van jouw 

beschikbaarheid, maar evenzeer op basis van jouw interesses.  

De opleiding zal in april 2023 fysiek doorgaan. De officiële lancering van de website is voorzien 

in mei 2023. Je zal met de effectieve gegevenscontrole kunnen starten vanaf juni 2023.  

Je werkt voornamelijk van thuis uit.  
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Interesse in dit vrijwillige engagement? Stel je aan de hand van een korte motivatiebrief 

kandidaat via vrijwilligers@parcum.be. 

Nog vragen? Mail (vrijwilligers@parcum.be) of bel (016 40 60 73) ons gerust. 

Je kandidaat stellen kan tot 15 februari 2023.   

PARCUM (www.parcum.be) is het door de Vlaamse overheid erkende museum en 

expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed 

een inspiratiebron en uitnodiging tot dialoog kan zijn voor iedereen. Het museum bevindt zich in 

de kloostergebouwen van Abdij van Park in Leuven, dé best bewaarde abdijsite van West-Europa.  

KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de 

KU Leuven (kadoc.kuleuven.be), legt zich toe op de veilige bewaring, het optimale beheer, de 

dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het 

resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. 

Werkplaats immaterieel erfgoed (www.immaterieelerfgoed.be) is de organisatie voor 

immaterieel erfgoed in Vlaanderen. We zetten ons in om de kracht van immaterieel erfgoed in het 

hart van hedendaags en divers samenleven tevoorschijn te halen en te versterken. Wij zijn er voor 

al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En mét al wie er mee de schouders onder zet: in de 

erfgoedsector en ver daarbuiten, in binnen- en buitenland. Als UNESCO-geaccrediteerde ngo 

willen wij zo méé zorgen voor de levendige tradities en praktijken van morgen, met een aanpak 

vol samenwerking, kruisbestuiving en met telkens actuele invalshoeken. 
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