
   
 
 
 
 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
zijn op zoek naar een 

 
data- en informatiearchitect (m/v/x) 

 (project Brain BePAPER) 
 
Project 
 

BePAPER. Belgian Avant-garde Art on Paper in a European context. 1918-1950 is een vierjarig 
netwerkproject van het programma BRAIN-be 2.0 (Federaal Wetenschapsbeleid - Belspo). Het project heeft 
tot doel om de plaats en de definitie van de Belgische avant-garde kunst op papier in de Europese context 
te bestuderen. Zo willen we de leemte opvullen wat betreft het onderzoek naar de algemene evolutie in de 
eerste helft van de 20ste eeuw op het vlak van de Belgische kunstgeschiedenis enerzijds en kunst op papier 
in het algemeen anderzijds. 

Algemene Literatuurwetenschap en Culturele De KMSKB treden op als coördinator. Het departement 
Studies van de KU Leuven en het departement Geschiedenis, Kunst en Archeologie van de Université Libre 

 In het de Bruxelles zijn onze partners. Het project wordt opgevolgd door een wetenschappelijk comité.
kader van het project BePAPER werven wij een data- en informatiearchitect(e) aan, evenals een 
contractuele wetenschappelijke assistent(e) en, samen met de KULeuven, een doctoraatsstudent(e). Voor 
de tweede fase van het project werven we ook een deeltijdse assistent(e) voor de ULB aan.  

Als lid van de wetenschappelijke staf van de KMSKB zal de data- en informatiearchitect(e) worden 
betrokken bij de implementatie van Workpackage 2 (Digital Development and Meta-Data) van het project 
BePAPER. In het kader van uw rol als wetenschappelijk medewerker/medewerkster bent u ook 
medeverantwoordelijk voor de projectrapporten aan de POD Wetenschapsbeleid en werkt u nauw samen 
met andere projectteamleden die door de KMSKB en de partners worden aangeworven.  
 
Instelling 
 
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) werden twee eeuwen geleden opgericht en 
maken deel uit van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Ze hebben meer dan 20.000 
schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen in bewaring. Ze zijn gevestigd in Brussel en groeperen 
verschillende eenheden waarin zo'n 2.500 werken worden tentoongesteld: het Musée Old Masters 
Museum, het Musée Modern Museum, het Musée Wiertz Museum en het Musée Meunier Museum, het 
Musée Magritte Museum en het Musée Fin-de-Siècle Museum. De collecties schetsen zo de geschiedenis 
van de beeldende kunst van de 15e tot de 21e eeuw.  
 
De opdrachten van de musea bestaan zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit openbare 
dienstverlening. Ze conserveren en bestuderen collecties en organiseren tijdelijke tentoonstellingen die 



aanleiding geven tot de publicatie van wetenschappelijke catalogi. Ze beheren de grootste gespecialiseerde 
bibliotheek van België op het gebied van kunstgeschiedenis en het Archief voor Hedendaagse Kunst in 
België, dat de archieven van kunstenaars, kunstcritici, galerijen en kunstverenigingen en kunsttijdschriften 
uit de 19e en 20e eeuw bevat. 
 
www.fine-arts-museum.be  

 

Context van de functie 
 
Naast de algemene directie omvat het organigram van de KMSKB een stafdirectie en twee operationele 
directies (OD). Het onderzoeksproject en dus de in te vullen functie vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de OD Collectie en Onderzoek.  
 
De actieradius van de OD Collectie en Onderzoek situeert zich in het wetenschappelijke hart van de 
museuminstelling. De afdeling is verantwoordelijk voor de verrijking en het beheer van collecties en 
databanken en de terbeschikkingstelling ervan aan de wetenschappelijke gemeenschap en/of het publiek. 
Het onderzoek binnen de instelling wordt er gestructureerd en gestuurd en er wordt gewerkt aan een 
tentoonstellingsbeleid op internationaal niveau. De valorisatie van de collecties is een van de belangrijkste 
opdrachten van de instelling en is gebaseerd op de bewaarde werken en objecten, maar ook op het 
uitgevoerde onderzoek. 
 
De coördinatrice van het project BePAPER maakt deel uit van het departement Moderne Kunst, de interne 
co-promotrice van de dienst Digitaal Museum. Het onderzoekscorpus heeft vooral betrekking op de 
collectie kunst op papier maar zal ook worden gecontextualiseerd via documenten uit de collecties van het 
institutioneel archief, het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB/KMSKB) en de KMSKB 
bibliotheek alsook via externe collecties. 
 
Functie 
 
Het gevraagde profiel zorgt binnen het Digitaal Museum voor technische ondersteuning bij het 
datamanagement (analyse en datamodellering), de creatie van een digitale toegang om wetenschappelijke 
onderzoeksgegevens als Open Data ter beschikking te stellen en de ontwikkeling van een tool voor data-
analyse en visualisatie. U zult eveneens ingeschakeld worden voor de opmaak en invulling van een 
projectwebsite en andere digitale communicatievormen. 
 
Belangrijkste taken : 
 
 - Databeheer:  

  erfgoeddata opschonen en structureren volgens internationale metadatastandaarden 
  data exporteren, importeren en mappen (digitale bruikbaarheid, Europeana Data Model) 
  thesauruslijsten voorbereiden op een koppeling met internationale woordenlijsten  
  beheer van diverse databasestructuren (waaronder Wikibase en VUBIS-software) 
  digitale duurzaamheid 

 - Data- en netwerkanalyse: creatie van een webgebaseerde visualisatietool (via bv. Nodegoat)  
 - Meewerken aan de uitwerking van een strategisch beeldbeleid (o.m. een gelaagd licentiemodel op 

basis van de Creative Commons licenties) 
 - Ontwikkeling van valorisatieplatformen (projectwebsite, virtuele tentoonstelling, etc.) 
 - Projectopvolging en actieve deelname aan de projectcommunicatie in elke gewenste vorm (colloquium, 

verslagen, notulen van vergaderingen, publicatie van informatieve teksten voor het grote publiek, enz.) 
 
Plaats van tewerkstelling 
 

http://www.fine-arts-museum.be/


Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel  
 
 
Profiel 
 

  U beschikt over een masterdiploma in de Data/Information Science sector 
  U bent gemotiveerd om in een museale context te werken 
  U heeft een goede kennis van het Nederlands of het Frans en u kunt goed functioneren in een 

tweetalig kader 
  U beschikt over een goede kennis van het Engels 
  U bent vertrouwd met de concepten Linked Open Data, het semantische web (RDF, ontologieën …), 

het Europeana Data Model (EDM) en FAIR data 
  U bent vertrouwd met de doelstellingen van Open Science en kunt uw weg vinden in de 

repositories, relevant voor de sector 
  Kennis van de belangrijkste Belgische wetgeving en Europese richtlijnen rond auteursrecht en 

hergebruik (GDPR) in de erfgoedsector 
 
Pluspunten 

 
  U heeft reeds gewerkt met erfgoeddata (bv. collectieregistratie en –ontsluiting) of heeft relevante 

ervaring binnen een culturele erfgoedinstelling 
  U heeft ervaring in de Digital Humanities  
  U heeft ervaring met UX-design 

 
Competenties 
 

  U bent georganiseerd en werkt zorgvuldig en resultaatgericht 
  U heeft teamspirit maar werkt ook graag zelfstandig 
  U beschikt over een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen 
  U heeft goede communicatieve en redactionele vaardigheden 
  U heeft interesse in toegepaste IT en nieuwe digitale tools (binnen de sector) 

 
Arbeidsvoorwaarden 
 
U wordt aangeworven als contractueel wetenschappelijk medewerk(st)er – assistent(e) (klasse 1 van de 
wetenschappelijke loopbaan) met het overeenkomstige barema. Er wordt een (deeltijds) 1 jaar contract 
(verlengbaar na een positieve evaluatie) aangeboden. 
 

contractueel Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er, in het kader van het project BePAPER, ook een 
wetenschappelijk assistent(e) wordt aangeworven die zich zal focussen op het kunsthistorische luik. Als uw 
profiel het toelaat, raden we u aan om voor beide functies te solliciteren.  
 
 
Loon 
 

De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan 
verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke 
anciënniteit). 
Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet 
inbegrepen): 
SW10 (0 jaar anciënniteit): 35.896,33 € per jaar (2991,36 € per maand)  

 



 
Arbeidsregeling 
 
Van maandag tot en met vrijdag. De werkdagen zullen worden ingedeeld in samenwerking met de 
wetenschappelijke medewerker die verantwoordelijk is voor de afdeling Moderne Kunst, volgens de 
behoeften van de dienst, met de mogelijkheid om buiten de normale kantooruren of zelfs in het weekend 
te moeten werken (voor wachtdiensten). 
 
Gewenste indiensttreding: zo gauw mogelijk (uiterlijk op 1 september 2020)  
 
Voordelen 
 

  mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

  uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

  gratis hospitalisatieverzekering 

  gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

  mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

  allerlei sociale voordelen 

  gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

  bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

  glijdende werkuren in een 38-uren week. 

  mogelijkheid tot telewerk na stageperiode  

  interessante voordelen en aanbiedingen dankzij de kaart Benefits@Work 

  overname van aantal jaren anciënniteit in de openbare sector 

  bedrijfskorting in de museumshops 
   
Selectieprocedure 
 
Kandidaten sturen hun kandidaatstellingsdossier (pdf-bestand) uiterlijk op 26.04.2020 via e-mail naar: 
jan.stalpaert@fine-arts-museum.be (referentie: kandidaatstelling Data- en informatiearchitect (project 
Brain BePAPER)). 
 
Het dossier bestaat uit een motivatiebrief, een gedetailleerd cv met een lijst van publicaties/ projecten, 
evenals een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister. 
 
Na een screening van de ontvangen cv's zal er een vergelijkende selectie worden georganiseerd. 
De kandida(a)t(en) die op basis van zijn (hun) dossier wordt (worden) geselecteerd, worden uitgenodigd 
voor een gesprek met de gezamenlijke selectiecommissie. 
 
 
Meer informatie  
... over het wetenschappelijke project en de functie?  
 
Mevrouw Karine Lasaracina (co-promotrice van het project) en mevrouw Lies Van de Cappelle 
(wetenschappelijk attachee) 

mailto:Benefits@Work


E-mailadres: karine.lasaracina@fine-arts-museum.be, lies.vande.cappelle@fine-arts-museum.be 
 
… over de arbeidsvoorwaarden?  
 
De heer Jan Stalpaert 
Telefoonnr.: 02 508 32 86 
E-mail: jan.stalpaert@fine-arts-museum.be 
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