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VORMINGSAANBOD
Religieus erfgoed

In deze brochure vind je een overzicht van onze vormingen en workshop over 
religieus erfgoed voor het najaar van 2021. Onze cursussen zijn bedoeld voor 
erfgoedbeheerders, -liefhebbers en vrijwilligers. We bieden voor ieder wat wils.

Ontdek alle vormingen en workshop op onze website! Inschrijven kan ook via daar.
www.parcum.be/vormingskalender

>   Kalender    p. 3
>   Vormingen en workshops  p. 4 
>   Contact    p. 10

Indien de vorming of workshop omwille van de coronamaatregelen niet fysiek kan 
doorgaan wordt een digitaal alternatief voorzien. Je ontvangt in dat geval enkele dagen 
op voorhand een zoom-link.

NIEUW
Handleiding voor het opstellen 
van een kerkinventaris

De ‘Handleiding voor het 
opstellen van een kerkinventaris’ is 
vernieuwd! Volg je de ‘Basiscursus 
inventariseren’ of een vorming 
‘Inventarisatietraject begeleiden’, 
dan kan je de handleiding bestellen 
voor maar 10 euro (i.p.v. 12 euro). 
Je ontvangt de publicatie ter plaatse 
tijdens de cursus.



9/09
Basiscursus inventariseren
Wenduine

13/09
Workshop klokken 
inventariseren
Berg (Kampenhout)

14/09
Infosessie crowdfunding
Online

23/09
Coaching waarderingstraject 
begeleiden
Hasselt

30/09
Coaching inventarisatietraject 
begeleiden
Antwerpen

9/10
Workshop crowdfunding 
opstarten
Brussel

11/10
Vorming veiligheid in 
kerkgebouw
Asse

16/10
Basiscursus inventariseren
Landen

21/10
Coaching waarderingstraject 
begeleiden
Dendermonde

28/10
Basiscursus inventariseren
Lommel-Kolonie

8/11
Basiscursus objecten 
fotograferen
Dilbeek

15/11
Basiscursus objecten 
fotograferen
Sint-Niklaas

16/11
Vorming duurzame toekomst 
voor je collectie
Asse

18/11
Basiscursus inventariseren
Gavere

22/11
Basiscursus objecten 
fotograferen
Waregem

25/11
Verdiepingscursus materialen 
en technieken
Gent

29/11
Vorming duurzame toekomst 
voor je collectie
Leuven

1/12
Basiscursus objecten 
fotograferen
Hasselt

2/12
Basiscursus inventariseren
Geel-Elsum

8/12
Basiscursus objecten 
fotograferen
Antwerpen

9/12
Verdiepingscursus materialen 
en technieken
Heverlee

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Zitdagen 
regioverantwoordelijke

23/09
Provincie Limburg 
Hasselt

30/09
Provincie Antwerpen
Antwerpen



Deze cursus biedt een dagvullend programma met tal van praktische tips om in 
je kerk van start gaan met het opstellen van een erfgoedinventaris. Je leert de 
kneepjes van het inventariseren. Hoe meet je een kelk? Hoe fotografeer je een 
kazuifel? Hoe beschrijf je een communiebank?

In de voormiddag geeft Stefanie van der Zweth (PARCUM) een algemene 
inleiding over het inventariseren van religieus erfgoed. Aansluitend wordt de 
opgedane kennis getoetst tijdens een praktische oefening. Na de lunchpauze 
gaan twee workshops dieper in op enkele specifieke aspecten:

>   De 10 schadefactoren: erfgoed beheren en hanteren (FARO) 
>   Registreren in het Erfgoedregister (departement Cultuur, Jeugd en Media) 

TIP: bestel de vernieuwde ‘Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris’ 
en betaal slechts 10 euro (i.p.v. 12 euro).

Praktisch

>   20 euro (incl. lunch)
>   9.30 - 16.30 uur
>   Max. 15 deelnemers

Data & locaties

9/09 - Wenduine
16/10 - Landen
28/10  - Lommel-Kolonie
18/11 - Gavere
2/12 - Geel-Elsum

Praktisch

>   25 euro
>   9.30 - 13.00 uur
>   Max. 15 deelnemers

Data & locaties

30/09 - Antwerpen

Een religieuze erfgoedcollectie inventariseren, hoe gaat dat in zijn werk? Deze 
vorming biedt een leidraad voor wie een inventarisatie in een kerk of klooster wil 
coördineren.

In deze vorming leer je hoe je een inventarisatietraject in een kerk of klooster 
in goede banen leidt. Meestal doe je beroep op een team van vrijwilligers. Hoe 
ondersteun je de vrijwilligers? En hoe zorg je voor een kwalitatief eindresultaat?

TIP: bestel de vernieuwde ‘Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris’ 
en betaal slechts 10 euro (i.p.v. 12 euro).

BASISCURSUS
Inventariseren in een kerk

COACHING
Inventarisatietraject begeleiden



Beklim samen met PARCUM en enkele ‘klokkenjagers’ de toren van een 
parochiekerk en leer hoe je luidklokken kan inventariseren.

Experten Jef Teugels en Werner Wouters zijn al jarenlang actief als 
klokkenjagers in Vlaams-Brabant. Geen kerktoren in de provincie is hen 
onbekend. Hun werk kan als voorbeeld dienen voor iedereen die klokken in 
kaart wil brengen. Bovendien weten ze als de beste hoe je dit werk vertaalt naar 
een breed publiek. 

Samen met PARCUM ontwikkelden ze een sjabloon om klokken te 
inventariseren. Na een korte theoretische sessie ga je zelf aan de slag. In kleine 
groepjes ga je tot bij de klokken en stel je een inventaris op.

Praktisch

>   10 euro
>   13.30 - 15.30 uur
>   Max. 15 deelnemers

Data & locaties

13/09 - Berg

Praktisch

>   40 euro (incl. lunch)
>   9.30 - 16.30 uur
>   Max. 50 deelnemers

Data & locaties

25/11 - Gent
9/12 - Heverlee

WORKSHOP
Klokken inventariseren

VERDIEPINGSCURSUS
Materialen en technieken

Deze verdiepingscursus laat je kennismaken met de meest gebruikte materialen 
en technieken bij religieus erfgoed. Hoe zie je het verschil tussen een kelk van 
messing of een vergulde kelk? En hoe herken je damast? 

Annemie Van Dyck verdiepte zich jarenlang in alle mogelijke religieuze textilia 
en publiceerde het boek ‘Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel in de 19de 
en 20ste eeuw’. Ze vertelt welke textielmaterialen je zoal tegenkomt in een 
religieuze context.

Derek Biront is gespecialiseerd in de restauratie van metalen voorwerpen en is 
de drijvende kracht achter restauratieatelier Metafose. Hij werkte ruim twee jaar 
aan de restauratie van het O.L.V.-schrijn van Hoei.



De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op de digitalisering van onze 
erfgoedcollecties. Gegevens registreren in databanken is één kant van het 
verhaal, maar een registratie zonder goede foto’s is niet compleet. Maar hoe 
zorg je voor goede foto’s? Want verschillende objecten en materialen vragen een 
andere aanpak.

Na deze vorming:  

>  Kan je met fotografie aan de slag om je erfgoedcollectie te verrijken
>  Weet hoe je verschillende materialen en objecten het best in beeld brengt
>  Kan je jouw beelden inzetten voor communicatie of publiekswerking

Lesgever Charles Strijd werkte jarenlang als fotograaf bij het Archief van het 
OCMW van Gent (vandaag Stadsarchief Gent). Hier was hij verantwoordelijk 
voor het fotograferen en digitaliseren van (veel religieuze) objecten en oude 
geschriften.

i.s.m. Erfgoed in de Praktijk , het gezamenlijk vormings-aanbod van 
Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds.

Praktisch

>   Prijs:
      >   Vrijwilligers: 5 euro
       >   Beroepsmatig: 15 euro
>   19.00 - 21.30 uur
>   Max. 15 deelnemers

Data & locaties

8/11 - Dilbeek
15/11 - Sint-Niklaas
22/11 - Waregem
1/12 - Hasselt
8/12 - Antwerpen

BASISCURSUS
Objecten fotograferen

NIEUW!



Ben jij erfgoedprofessional en wil je een waarderingstraject van een religieuze 
erfgoedcollectie coördineren en begeleiden? Dan is deze vorming iets voor jou!
We focussen op de verschillende aspecten die bij zo’n waarderingstraject 
aan bod komen, en hoe je best te werk gaat om de belanghebbenden zo goed 
mogelijk te betrekken.

Praktisch

>   25 euro
>   9.30 - 13.30 uur
>   Max. 15 deelnemers

Data & locaties

23/09 - Hasselt
21/10 - Dendermonde

Praktisch

>   54 euro
>   Asse: 18.00 - 21.00 uur
>   Leuven: 13.00 - 16.00 uur

Data & locaties

16/11 - Asse
29/11 - Leuven

COACHING
Waarderingstraject begeleiden

VORMING
Een duurzame toekomst voor je kerkcollectie

Na deze opleiding heb je inzicht hoe je jouw kerkcollectie kan verduurzamen 
voor de toekomst. Hoe de kunstwerken in je kerk optimaal ontsluiten naar het 
grote publiek? Wat te doen met de collectie bij een neven- of herbestemming van 
je kerkgebouw?

In deze cursus gaan we dieper in op:

>   Het belang van je collectie voor de geschiedenis van je kerk en dorp
>   Waarom inventariseren zo’n belangrijke stap is
>   De meerwaarde van het waarderen van je collectie
>   Hoe begin je aan een selectie en herbestemmen indien nodig

i.s.m. PIVO Vlaams-Brabant



Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag één van de meest succesvolle 
manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren. Steeds vaker 
hoor je ook van erfgoedprojecten die financieel mogelijk werden gemaakt 
door crowdfunding. Het succes? Crowdfunding brengt niet enkel geld in het 
laatje, maar zorgt er ook voor dat het publiek zich nauwer betrokken voelt bij 
het erfgoed. Een win- win dus! Maar hoe begin je eraan? Welk soort projecten 
hebben doorgaans kans op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een 
crowdfundingproject?

Tijdens deze vorming:

>   Krijg je uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de 
erfgoedsector.
>   Ga je zelf aan de slag en vertrek je met concrete ideeën om een eigen 
campagne op te starten.

i.s.m. Erfgoed in de Praktijk en Growfunding

Praktisch

>   5 euro
>   18.30 - 21.30 uur

Data & locaties

14/09 - Online

Praktisch

>   10 euro (excl. lunch)
>   10.00 - 16.30 uur

Data & locaties

9/10 - Brussel

INFOSESSIE
Crowdfunding

WORKSHOP
Een crowdfunding opstarten

Volgde je de infosessie Crowdfunding? En zin om zelf aan de slag te gaan 
met een project? Stuur dan een voorstel in. Uit de voorstellen worden enkele 
voorbeeldprojecten geselecteerd. Zij krijgen een verdere begeleiding van hun 
project krijgen via een workshop en één- op-één begeleiding op maat.

i.s.m. Erfgoed in de Praktijk en Growfunding



Is jouw kerkgebouw voldoende beveiligd tegen brand, inbraak en vandalisme? 
Hoe schat je deze risico’s in en welke concrete stappen kan je zetten om de 
veiligheid te verbeteren? Na deze opleiding kan je meteen aan de slag in de 
praktijk om jouw kerkgebouw veiliger te maken.

Komt aan bod in deze cursus:
>   Veiligheidszorg en kerken: een inleiding
>   Basisbegrippen: risicoanalyse en calamiteitenplan
>   Brandveiligheid voor kerken
>   Preventie van inbraak en vandalisme
>   Hoe je kerk veilig openstellen?

i.s.m. PIVO Vlaams-Brabant

Praktisch

>   54 euro
>   13.00 - 16.00 uur

Data & locaties

11/10 - Asse

VORMING
Van brand tot diefstal: een veilig kerkgebouw



Ontdek al onze vormingen en activiteiten op onze website. 
Inschrijven kan via daar. De exacte locaties vind je daar ook terug.

www.parcum.be/events

PARCUM
Abdij van Park 7

3001 Leuven
www.parcum.be

info@parcum.be     -     016 40 60 73


