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1. Adresgegevens 

Het FAAD wil in de toekomst graag zoveel mogelijk berichtgeving via e-mail laten verlopen. Kreeg 

je deze nieuwsbrief nu nog via de post, dan betekent dit dat we geen e-mailadres van jou hebben. 

Beschik je wel over een e-mailadres, laat het ons dan weten.  

De FAAD-berichtgeving verloopt dan wel zo veel mogelijk via mail, toch trachten we ook het 

adressenbestand up-to-date te houden. Sommige zaken kunnen nu eenmaal moeilijker via mail 

verzonden worden. Ben je onlangs verhuisd of krijg je de FAAD-berichtgeving nu al jaren op het 

adres van je ouders toegestuurd ? Bezorg ons dan je nieuwe adresgegevens! 

Wens je geen info meer te ontvangen van het FAAD, meld het ons dan! 

 

- Help tijd en kosten besparen en bezorg ons een mailadres voor de FAAD-berichtgeving. 

- Help het FAAD adressenbestand up-to-date te houden door ons op de hoogte te brengen van 

adreswijzigingen. 

 

 

2. Vacatures 

Het FAAD heeft van bij de oprichting veel aandacht besteed aan het verspreiden van vacatures 

onder haar leden. In de beginjaren werden de vacatures op het Universiteitsarchief gekopieerd en 

met de post verzonden naar alle afgestudeerden. Door de steeds groter wordende groep FAAD-

leden, was dit na verloop van tijd zowel financieel als praktisch niet meer haalbaar. Er werd dan 

ook overgestapt naar het verzenden van de vacatures naar de “afgestudeerden van de laatste drie 

jaar”. Maar soms gaat het om jobs die eerder geschikt zijn voor iemand met wat meer ervaring. 

Bovendien kunnen mensen ook na een paar jaar werken de behoefte hebben om van functie te 

veranderen. Naast de praktische problemen door de groter wordende groep kunnen we natuurlijk 

ook niet om de omwentelingen op het communicatievlak van de laatste jaren heen. De opkomst 

van internet en e-mail versnellen de communicatie maar dat zorgt er ook voor dat mensen veel 

sneller antwoorden en oplossingen verwachten. Sommige tijdelijke vacatures ziet men graag 

binnen de week ingevuld, te weinig tijd dus om via de post te versturen. Een evaluatie van het 

systeem voor het kenbaar maken van vacatures drong zich dan ook op. Als resultaat van die 

evaluatie besliste het FAAD geen vacatures meer te verzenden die ook op www.VVBAD.be of op 

www.culturelebiografie.be gepubliceerd worden. Studenten worden tijdens de lessen op het 

bestaan van deze websites geattendeerd en bij het afstuderen geeft het FAAD een brief mee 

waarin gewezen wordt op het belang van deze sites voor het opsporen van vacatures.  Ook de 

website van het FAAD geeft onder ‘jobadvies’ nutttige tips in verband met de zoektocht naar werk.  

 

Naast de vacatures die via websites openbaar gepubliceerd worden, wordt het Universiteitsarchief 

ook wel eens op de hoogte gebracht van jobaanbiedingen die niet via die geijkte kanalen openbaar 

gemaakt worden. In sommige gevallen worden deze vacatures op www.archiefforum.be geplaatst, 
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in het gedeelte dat enkel zichtbaar is voor studenten en Faad-leden. In andere gevallen vraagt de 

potentiële werkgever om één of meerdere kandidaten aan te brengen. Afgestudeerden die ons 

lieten weten dat ze werkzoekend zijn en die aan het gezochte profiel beantwoorden, worden dan 

via mail of telefonisch gecontacteerd.  

Soms gaat het om vacatures (meestal ook wel met een tijdelijk karakter) die iets meer ervaring 

vergen dan wat pasafgestudeerden kunnen bieden. FAAD-leden die al een tijdje aan het werk zijn 

maar om welke reden dan ook op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, kunnen er dus ook baat bij 

hebben om ons dit te laten weten. Uiteraard wordt er discreet omgesprongen met die informatie. 

 

- Op zoek naar een job ? Kijk dan regelmatig op www.vvbad.be, www.culturelebiografie.be en 

www.archiefforum.be 

- Loopt je tijdelijk contract binnenkort af of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging ….. stuur dan 

een mailtje naar kaat.knaepen@vub.ac.be. Vergeet er niet bij te vermelden vanaf wanneer je 

beschikbaar bent.  

 

 

3. Digitaal Archiefinitiatie(f)  

Tussen 1991 en 2000 verschenen vier nummers van de reeks Archiefinitiatie(f). In deze reeks 

kregen de alumni de kans om een artikel te schrijven, vaak gebaseerd op hun eindverhandeling. 

Deze serie werd stopgezet omdat het financieel niet haalbaar was om nog meer volumes uit te 

geven. De mogelijkheid tot het publiceren van een eerste artikel voor jong-afgestudeerden viel 

daardoor weg. De FAAD stuurgroep zocht naar een oplossing en vond die in de vorm van de 

digitale voortzetting van het concept. Voortaan kunnen afgestudeerden van de opleiding artikels 

over een archivistisch onderwerp publiceren in een “digitaal archiefinitiatie(f)” op de FAAD-website. 

Het volledige reglement kan je op de vernieuwde website van het FAAD vinden.  

 

- De reeks Archiefinitiatie(f) wordt digitaal voortgezet. Artikels kunnen toegezonden worden 

volgens de voorwaarden in de auteursrichtlijnen (zie website)  

 

 

4. Oproep lesgevers  

Archieven zitten in de lift. Zowel binnen het erfgoedlandschap als binnen alle mogelijke soorten 

administraties groeit het bewustzijn dat een goed beheerd archief een meerwaarde kan betekenen. 

Daardoor is ook de vraag naar cursussen gestegen. Een aantal bibliotheek- en bestuursscholen en 

provinciale vormingsinstellingen bieden op regelmatige basis lessenreeksen archiefbeheer aan. 

Maar ook VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen, Heemkunde Vlaanderen, Archiefbank 

Vlaanderen, Culturele Biografie Vlaanderen en aanverwante instellingen organiseren regelmatig 

opleidingen. Dit verhoogde aanbod aan cursussen impliceert ook een verhoogde vraag naar 

lesgevers. Het Universiteitsarchief en het FAAD worden regelmatig in dit kader gecontacteerd. Op 

dit moment kunnen we daar zelden een adequate oplossing voor bieden.  

Wellicht zijn er onder de FAAD-leden wel een aantal mensen die nog een beetje tijd in hun agenda 

over hebben. Bij elke aanvraag voor een lesgever alle leden aanschrijven om op de ‘vacature’ te 



3  

www.faad.be 

wijzen, is echter niet de juiste werkwijze. Niet alleen worden heel wat leden dan ‘gespamd’ met 

mails waar ze geen boodschap aan hebben, bovendien weten we dan ook niet of de aanvragers al 

dan niet geholpen werden. 

Daarom willen we graag een databank van potentiële lesgevers onder de FAAD-leden aanleggen. 

Op het bijgevoegde enquêteformulier vind je dan ook een vraag naar je interesse in het eventueel 

geven van cursussen. 

We willen hier ook nog bij vermelden dat we grosso modo een onderscheid kunnen maken in twee 

types lesgevers die gezocht worden. Enerzijds is er soms vraag naar experten binnen een specifiek 

domein van de archivistiek. Anderzijds zoekt men vaak iemand om de basisprincipes van het 

archiveren uit te leggen. Het gaat hier dan meestal om heemkundige kringen of andere 

verenigingen die graag wat praktische tips in verband met bijvoorbeeld het archiveren van hun 

verenigingsarchief willen horen. Voor sommige opdrachten komen mensen die nog geen jarenlange 

ervaring hebben dus ook in aanmerking.  

 

Het FAAD zal hierbij enkel optreden als ‘doorgeefluik’. Op het moment dat we gecontacteerd 

worden met een vraag voor lesgevers, geven we de gegevens van de mensen die in de lesgevers 

databank opgenomen werden door. Daar houdt onze taak dan ook op. De aanvrager kan dan 

contact opnemen met de potentiële lesgever zodat alle praktische regelingen rechtstreeks tussen 

lesgever en aanvrager kunnen verlopen. Sommige organisatoren voorzien een vergoeding voor de 

lesgevers, in andere gevallen gaat het dan weer om vrijwilligerswerk. Ook die afspraken maken de 

lesgevers rechtstreeks met de organisatoren, zonder tussenkomst van het FAAD. 

 

- Het FAAD wil graag een databank met de gegevens van potentiële lesgevers opstarten. Help ons 

door bijgevoegd enquêteformulier ingevuld terug te mailen. 

 

 

5. Evaluatie studiedagen 

Op de FAAD studiedagen van 2005 en 2006 werd aan de aanwezigen gevraagd een kort 

evaluatieformulier in te vullen. Uit de formulieren van 2005 bleek dat er toen te weinig tijd voor 

discussie overbleef. Voor de studiedag van 2006 opteerden we er dan ook voor om een spreker 

minder in te plannen. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de aanwezigen het eens waren met die 

keuze. 

Een steeds weerkerend probleem is het tijdstip van de studiedag. Het grote probleem hierbij is dat 

meningen van de FAAD-leden op dit punt wel heel erg verschillen. Velen vinden een studiedag op 

een zaterdagvoormiddag prima.  Anderen zouden het graag op een weekdag zien. Het is inderdaad 

interessant de studiedag tijdens de werkuren te volgen, maar niet iedereen krijgt zo makkelijk 

toestemming voor het volgen van studiedagen. En een vakantiedag opnemen om de FAAD-

studiedag te volgen, zal voor de meeste FAAD-leden toch echt een brug te ver zijn. Er wordt ook 

wel eens gevraagd om wat later te starten maar evenzeer zijn er vragen om op tijd te starten 

zodat het op het middaguur afgelopen is. Sommige mensen zouden de studiedag liever uitgespreid 

over de hele dag zien, anderen dan weer niet. Je ziet het, we zullen er nooit in slagen om een 

tijdstip te vinden dat voor iedereen perfect is. Gezien de meer dan behoorlijke opkomst van de 
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FAAD-leden op de studiedagen van de afgelopen jaren, gaan we er echter vanuit dat de planning 

op zaterdagvoormiddag een relatief goed compromis is om aan de noden en wensen van iedereen 

te voldoen. 

 

6. Archiefforum.be 

De afgestudeerden van de laatste twee academiejaren hebben de weg al gevonden maar we 

maken van deze gelegenheid gebruik om het Archiefforum.be ook onder de aandacht van de al iets 

langer afgestudeerden te brengen. www.archiefforum.be is een initiatief van een aantal studenten 

van het academiejaar 2003-2004. De FAAD-leden beschikken op dit forum over een afgesloten 

gedeelte dat enkel zichtbaar is voor afgestudeerden en voor studenten van de opleiding 

Archivistiek. Naast archivistische, filosofische en ludieke discussies vind je er ook oplossingen voor 

praktische problemen. Opgedane ervaringen delen kan ons allemaal vooruithelpen. 

 

- Neem eens een kijkje op www.archiefforum.be  

 

7. Online plaatsen van verhandelingen 

 

We willen jullie ook attenderen op twee initiatieven die ervoor zorgen dat ook jouw verhandeling 

gepubliceerd kan worden op het Internet. 

 

a. www.ethesis.net 

Wellicht kwam je deze site al eens tegen bij een zoektocht op het Internet. E-thesis plaatst 

namelijk al een aantal jaar verhandelingen uit diverse sectoren online.  

Wil je jouw verhandeling ook ter beschikking stellen van andere onderzoekers, kijk dan bij de FAQ 

op de site hoe je dit kan doen. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Lieven De Ruyck, de 

verantwoordelijke voor het project (deruyck@skynet.be). 

 

b. www.vvbad.be/eindwerken 

Recent ging ook een project van start dat specifiek toegespitst is op onze sector. De 

“Eindwerkendatabank van Vlaamse bibliotheek- en archiefopleidingen" wil een online fulltext 

databank bouwen die jaarlijks bijgevuld wordt met de nieuwe eindwerken uit de bibliotheek en 

archiefsector. Wil je liever niet je volledige verhandeling online plaatsen, dan kan je ook opteren 

om enkel de samenvatting te publiceren. Meer info vind je op www.vvbad.be/eindwerken. Wil je je 

verhandeling of een samenvatting ervan publiceren, stuur dan een mailtje naar 

Peter.Eyckerman@khk.be of Jef.De.Pooter@khk.be. 

 

- Wil je je verhandeling (of een samenvatting ervan) toegankelijk maken voor een groot publiek? 

Surf dan eens naar www.ethesis.net en naar www.vdab.be/eindwerken 
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8. Verenigingsnieuws 

Tom Cobbaert, bestuurslid en webmaster van het FAAD, stak de Faad website in een nieuw 

kleedje. Neem dus nog eens een kijkje op www.faad.be. Je vindt er ondermeer de tekst van het 

huishoudelijke reglement van het FAAD en de auteursrichtlijnen voor het nieuwe “digitaal 

archiefinitiatie(f)”.  

 

www.faad.be: de website is vernieuwd! 

 

9. Varia 

 

Vrijdag 13 oktober 2006: Jubileumbal 

In het kader van 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel, het 150-jarig bestaan van het Brussels 

Studentengenootschap en het 50-jarig bestaan van de Oudstudentenbond organiseren de OSB en 

het BSG een spetterend jubileumbal op vrijdag 13 oktober 2006 in de Brussels Event Brewery in 

de Delanoystraat 58 te 1080 Molenbeek.  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft de staf van het Universiteitsarchief, tevens voor een 

groot deel staf van de opleiding Archivistiek, de tentoonstelling over hetzelfde onderwerp verzorgd. 

De voorzitter van de opleiding zal dan ook actief aan het bal deelnemen. Misschien is dit een leuke 

gelegenheid voor FAAD-leden om elkaar nog eens te zien buiten het beroep. Of misschien kun je 

met mensen van je jaar nog eens afspreken om een reünie te houden op het bal.  

De prachtig gerestaureerde gebouwen van de oude BelleVue Brouwerij vormen de ideale locatie. 

Het galabal gaat van start om 22.00u. Er zijn vanaf de campus en vanuit Jette busdiensten van en 

naar de ballocatie voorzien. Bestellen van kaarten voor het bal kan op het secretariaat van de OSB 

via 02/644.64.60 of info@osb.be. Meer info vind je op http://www.osb.be/activiteiten/galabal 

 

Onderwerpen voor FAAD-PRAAT 

FAAD-leden mogen uiteraard zelf onderwerpen voor de FAAD-nieuwsbrief aanbrengen. Stuur het 

berichtje dat je wil laten opnemen naar kaat.knaepen@vub.ac.be. Hou er wel rekening mee dat de 

nieuwsbrief erg onregelmatig zal verschijnen. Zoekertjes als “met wie kan ik over twee weken 

meerijden naar de Brabantse archivarissendag”  zijn dus niet geschikt voor deze nieuwsbrief. Voor 

dat soort zaken is het archiefforum.be dan weer een uitermate geschikt medium. 

 

 


