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1. Archiefopleiding in cijfers

Een paar jaar geleden zou dit een erg kort stukje geweest zijn. Je had immers een aantal ingeschreven
studenten en een aantal afgestudeerde studenten en het vergde geen kennis van de hogere wiskunde om
daar het percentage geslaagden bij uit te rekenen.
De laatste jaren is dat allemaal wat minder makkelijk geworden. We hebben immers:

-  studenten  die  geen  geschiedenis  studeerden  en  dus  eerst  de  vakken  van  het
voorbereidingsprogramma moeten volgen maar dat wegens voldoende vrijstellingen combineren met
een aantal vakken archivistiek.
- studenten die ingeschreven zijn in het eerste jaar van het deeltijds modeltraject.
- studenten die ingeschreven zijn in het tweede jaar van het deeltijds modeltraject.
- studenten die een individueel jaarprogramma hebben samengesteld.
- studenten die slechts een paar vakken archivistiek volgen.
- studenten die in het tweede semester één vak archivistiek afleggen.         
- studenten die enkel hun verhandeling nog moeten indienen en dit in de januari-zittijd doen.
- studenten die enkel hun verhandeling nog moeten indienen en dat in de juni-zittijd doen.
- studenten die hun verhandeling nog moeten indienen en dat in de september zittijd doen.
- studenten die enkel hun verhandeling nog moeten indienen,  dat in de januarizittijd willen doen
maar niet indienen en dus automatisch in de tweede zittijd, dus in september afstuderen.
- studenten die  voor  de eerste keer  inschrijven voor  het hele  programma (ja hoor,  zelfs  die
bestaan nog).

 
Volgen jullie nog ?  ….. wij eigenlijk ook niet meer. We beperken ons dan ook tot wat overzichtscijfers.
 
In het academiejaar 2007-2008 waren er 31 mensen ingeschreven en studeerden er 16 af. 52% van de
ingeschreven studenten was dus geslaagd. Het gevaar  bestaat dat de ene helft van de FAAD-leden nu
medelijdend denkt dat het allemaal zo veel moeilijker geworden is dan in hun tijd terwijl de andere helft
triomfantelijk bedenkt dat de studenten in hun tijd toch veel intelligenter waren. Om dat te vermijden
nuanceren we de cijfers toch een beetje.
Er waren inderdaad 31 mensen ingeschreven maar 2 stopten er tijdens het jaar en 5 waren deeltijds of
slechts voor een aantal vakken ingeschreven en konden dus niet afstuderen. Herberekend slaagde dus 67%
van de studenten.
 
Tot slot nog wat cijfers voor het huidige academiejaar. Er zijn op dit moment 32 studenten ingeschreven.
Van die 32 zijn er  20 die voor  het eerst inschrijven. De 12 anderen volgen het tweede deel van een

 



deeltijds traject of hebben een thesisjaar.
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2. Bij de archivaris op schoot: Willy Van de Vijver

Een nieuw project dat inspeelt op een grote behoefte  

Beginnende archivarissen zijn vaak te weinig  vertrouwd met de concrete werking  van een archief. Ze
worden met heel praktische vragen geconfronteerd waar ze meestal geen antwoord op weten: waar kan ik
zuurvrije dozen vinden, hoe verwerk ik een collectie glasnegatieven, wat is de beste manier om leiding te
geven  aan  mijn  medewerkers,  wat  komt  er  allemaal  kijken  bij  het  digitaliseren  van  een  bepaalde
archiefreeks, hoe ga ik om met mijn bestuur …? 

Het FAAD biedt via het project “Bij de archivaris op schoot” een unieke gelegenheid om op deze en nog
veel meer vragen een antwoord te krijgen. We zullen een bezoek brengen aan verschillende types van
archieven  om er  kennis  te  maken  met de  dagelijkse  werkpraktijk.  Daarna  is  er  telkens  gelegenheid
voorzien om als het ware even bij de archivaris op schoot te kruipen en heel concrete vragen te stellen.

Deze  bezoeken  zijn  bedoeld  voor  de  afgestudeerden  van  de  opleiding  Archivistiek  en  Hedendaags
Documentbeheer van de laatste drie jaar (dus teruggaand tot het academiejaar 2005-2006). Mensen die nu
nog  de opleiding  volgen,  kunnen eventueel ook  deelnemen indien er  nog  plaatsen vrij  zijn. Omwille  van
organisatorische redenen beperken we ons tot 20 deelnemers. Indien er minder dan vijf inschrijvingen
zijn, gaat het bezoek niet door. 

Op schoot bij Willy Van de Vijver, stadsarchivaris van Mechelen

Het eerste archief in de rij is het Stadsarchief van Mechelen. Hoofdarchivaris Willy Van de Vijver leidt
ons rond op zaterdag 13 december. Het bezoek start om 14 uur en bestaat uit twee luiken: een rondleiding
waarbij de nadruk ligt op heel concrete werksituaties en een vragensessie. We ronden af om 16 uur. Wie
wil  deelnemen  verzoeken  we  vriendelijk  een  seintje  te  geven  aan  de  redactie  vóór  1  december
(faatpraat@faad.be ). Je krijgt dan een bevestiging en een routebeschrijving. 

Als kennismaking had de FAAD-PRAAT een boeiend gesprek met Willy Van de Vijver. Daarbij werd geen
enkel  thema  vermeden.  Zelfs  de  Playboykalender  kwam  aan  bod.  Verder  vroeg  de  Mechelse
hoofdarchivaris  zich  af  of  een  meer  praktijkgerichte  opleiding  Archivistiek  en  Hedendaags
Documentbeheer,  met vooral  meer  aandacht voor  digitale  archiveringstechnieken,  niet aangewezen is.
Hierdoor zou de toekomstige archivaris op professioneel vlak sterker in zijn schoenen staan. Verder dient
er ook binnen de opleiding Geschiedenis meer aandacht te zijn voor de concrete werking van archieven. Dit
zou meer studenten moeten overtuigen om Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer te volgen. 

Tijdens  het interview  was  er  eveneens  aandacht voor  het gekende  gebrek  aan  middelen  binnen  het
Belgische  archiefwezen.  Een  goede  (stads)archivaris  moet volgens  Willy  Van  de  Vijver  dan  ook  een
generalist en pragmaticus zijn die via een doordacht beleid het maximale uit zijn inspanningen haalt. Een
mogelijke oplossing bestaat eveneens uit regionale samenwerking. 

 



De  Mechelse  hoofdarchivaris  wees  tot slot vooral  op  het belang  van  dienstverlening,  zowel  naar  de
stadsdiensten als naar het publiek toe. Op het vlak van deelname aan het hele erfgoedgebeuren preekt hij
evenwel een pragmatische opstelling. Het helpt om je archief in the picture te plaatsen. In die zin is het
belangrijk  dat  archivarissen  tot  op  zekere  hoogte  basisinformatie  leveren  voor  erfgoedprojecten.
Archieven zijn echter geen “geschiedenispretparken”. Binnen dat kader breekt Willy Van de Vijver tevens
een lans voor het stadsarchief als hybride instelling: voor een stuk een culturele instelling maar minstens
evengoed stevig ingebed binnen de stedelijke administratie. 

De volledige tekst van het interview is terug te vinden op onze website: http://faad.be/files/faadpraat
/faadpraat_05_2.pdf
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3.Digitaal Archiefinitiatie(f)

Digitaal Archiefinitiatie(f) biedt de kans aan afgestudeerden van de opleiding  om een artikel online te
plaatsen. Vaak  is  het gebaseerd  op  de  eigen eindverhandeling. Andere  artikels  zijn eveneens  welkom,
zolang het maar een archivistisch onderwerp betreft. Voor kersverse archivarissen is het een unieke kans
op een eerste publicatie! 

Martijn Vandenbroucke (conglomeraatsarchieven), Hannes Vanhauwaert (fractiearchieven in Vlaanderen) en
Caroline Vleugels (moderne kloosterarchieven) schreven zichzelf al de onsterfelijkheid in. Hun artikels zijn
terug te vinden op onze website: http://faad.be/publicaties2.php

Wie ook zijn thesis of een ander onderwerp wil valoriseren en bij een ruimer publiek bekendmaken, kan
even surfen naar de auteursrichtlijnen op: www.faad.be/files/auteursrichtlijnen.pdf. Artikels mogen aan
de redactie bezorgd worden (secretariaat@faad.be).
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4. Varia

Grote vakantiefotowedstrijd

In de vorige faad-praat deden we een oproep om een foto van jezelf naast een archiefinstelling, genomen
tijdens je vakantie, naar ons op te sturen. Een onschuldige kinderhand zou uit de uitzendingen één foto
halen die beloond werd met een prijs. Door het zeer beperkt aantal inzendingen hebben we die prijs nog
niet weg kunnen geven. Foto's kunnen dus nog steeds bezorgd worden aan faatpraat@faad.be

Hieronder wel al twee foto's ons toegestuurd met zonnige groeten van bij het archief van het ministerie
van binnenlandse veiligheid in Vilnius en iets minder zonnige groeten van aan de archives nationales in
Parijs.

 

 



 

 

Onderwerpen voor FAAD-PRAAT

FAAD-leden mogen uiteraard zelf onderwerpen voor de FAAD-nieuwsbrief aanbrengen. Stuur het
berichtje dat je wil laten opnemen naar faatpraat@faad.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. Voordat soort zaken is het
www.archiefforum.be dan weer een uitermate geschikt medium. 

Ontvangstadres FAAD-PRAAT 

Wie de FAAD-PRAAT liever op een ander mailadres ontvangt dan het huidige mag dit steeds melden aan de
redactie: secretariaat@faad.be
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