
 
 

 
Cursusaanbod 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cursus museaal denken en handelen 
De cursus schoolt museummedewerkers die te maken krijgen met praktische situaties als 
schenkingen aan de balie, een schilderij dat van de muur valt, een kanonskogel met loodpest. Wat 
doe je dan?  Maar ook: hoe verzeker ik mijn vrijwilligers, hoe is onze organisatie opgebouwd, hoe 
brengen we informatie over en wat betekent gastvrijheid voor ons? Leidraad van deze museale 
verkenning zijn de basiseisen voor een museum van het Nederlands Museumregister. De 
bijeenkomst heeft een informatief karakter, waarbij de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden 
behandeld wordt. 

Doelgroep: (Nieuwe) bestuursleden, (vrijwillige) medewerkers en iedereen met interesse in de 
processen in musea 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Maandag 25 maart 2019 9.30-16.00 uur 
 

Basiscursus Behoud en Beheer   
De cursus besteedt aandacht aan werken in het depot, passief en actief conserveren, registratie, 
depotbeheer, beveiliging, klimaatbeheersing, materialen van objecten, gereedschappen, verpakken, 
transporten, schade aan objecten door licht, vocht, ongedierte en menselijk handelen.  
 
Doelgroep: Nieuwe (vrijwillige) medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het behoud en beheer 
van de collectie en iedereen met interesse in museale processen 
Duur: een of twee dagen, afhankelijk van de vraag 
Kosten: respectievelijk € 75,- of € 150,- 
Datum: Maandag 14 oktober 9.30-16.00 uur 

 
Workshop ‘Hanteren, verpakken en transporteren van objecten’ 
Een praktische workshop over het hanteren en verplaatsen van museale objecten. 

Doelgroep: Medewerkers die werken in het depot of die betrokken zijn bij bouwen en inrichten van 
tentoonstellingen  
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 

 

Cursus Veiligheidszorg   
Veiligheidszorg is een belangrijke kerntaak van een museum: veiligheidszorg rondom medewerkers 
en vrijwilligers, bezoekers, het gebouw en de collectie. Ook preventie komt aan bod, evenals wat te 
doen in geval van calamiteit of schade. 

Doelgroep: Leidinggevenden en medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het 
gebouw, de medewerkers, de bezoekers en de collectie 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 

 

 
 
 



Workshop Rondleiden (erfgoedbrede cursus) 
Hoe geef je een interessante, interactieve en leuke rondleiding die bij u past en de instelling waar u 
werkt? Hoe zorgt  u ervoor dat uw informatie blijft ‘plakken’ bij  de bezoekers? Er is aandacht voor 
inhoud, klantgerichtheid, groepsdynamiek en praktische zaken als routing, kunnen zitten en positie 
van de rondleider. 

Doelgroep: (Nieuwe) rondleiders bij culturele instellingen 
Duur: een of twee dagdelen, in overleg 
Kosten: € 40,- of € 75,- (afhankelijk van de duur) 
Datum: Op aanvraag 
 
Noordergrafcursus ‘Behoud en beheer op de begraafplaats’ op aanvraag 
De cursus geeft inzicht in de restauratie-ethiek van grafmonumenten, maar geeft ook concrete 
handreikingen voor het restaureren van grafmonumenten. De cursus besteedt veel aandacht aan 
kennis van materiaal, historie en vormentaal en in mindere mate ook aan juridische aspecten en 
groenonderhoud. De deelnemers leren om te gaan met de Noordergraf-database, de Noordergraf-
inventarisatiemethode en de waarderingssystematiek. 

De cursus bestaat uit vijf dagdelen. 
Doelgroep: Vrijwillige onderhoudsmedewerkers op begraafplaatsen 
Duur: vijf dagdelen 
Kosten:  
Datum: Op aanvraag 
 

Cursus Molengids 
In de cursus Molengids worden mensen opgeleid die als molengids bezoekers veilig kunnen 
rondleiden en die activiteiten organiseren rondom de molen. De cursus bestaat uit vijf dagdelen. 
Cursisten krijgen informatie over onder andere de geschiedenis van de Groninger molens, de 
verschillende soorten molens en de werking van met name koren- pel- en poldermolens. Daarnaast 
wordt er geoefend in het houden van een boeiende voordracht voor zowel volwassenen als 
kinderen, het schrijven van persberichten en het maken van draaiboeken voor het organiseren van 
activiteiten. De leskist voor de molen (geschikt voor het basisonderwijs) wordt eveneens besproken. 
De cursus wordt afgesloten met het organiseren van een activiteit op of rondom de molen. 
 
Doelgroep: Geïnteresseerden in molens, die (nog) geen molenaar willen worden, maar die met 
andere vrijwilligers de molen in hun dorp of regio willen promoten.  
Docenten : Marjan Brouwer en Arjen Strijkstra (molenaar) 
Duur: vijf dagdelen 
Kosten:  € 75,-  
Datum: Datum wordt vastgesteld bij minimaal zeven deelnemers 
 
 
Tentoonstelling maken 
Hoe maak je een tentoonstelling? In deze tweedaagse cursus wordt het hele proces belicht: van idee 
en doelgroepenkeuze tot uitwerking.   
 
Doelgroep: Museummedewerkers die direct betrokken zijn bij de voorbereiding en realisatie van 
tijdelijke en vaste presentaties 
Duur: twee dagen 
Kosten: € 150,- 
Datum: Op aanvraag 
 



 
Cursus Erfgoedjuf/-meester 2019 
K&C en Erfgoedpartners bieden samen de cursus Erfgoedjuf en –meester aan voor deelnemers uit de 
provincies Groningen en Drenthe.  

Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan 
tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende 
input, brengen verbindingen tot stand en krijgen praktische kennis van een goede uitvoering van een 
erfgoedproject.  

Doelgroep: Er is plaats voor tien cursisten. Van hen wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met 
onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben.  
Locatie: De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op 
locatie gegeven.  
Duur: tien lessen van circa twee uur 
Kosten: € 150,- 
Datum: In de periode september-november 2019 

 
Cursus Klantgericht denken en handelen (erfgoedbrede cursus) 
In deze cursus leert u kijken door de ogen van uw bezoeker. ‘Ken uw klant’ en vergroot uw 
gastvrijheid. 
 
Doelgroep: Baliemedewerkers, rondleiders, medewerkers die anderszins betrokken zijn bij het 
ontvangen, begeleiden en rondleiden van bezoekers 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 
 

Cursus Kinderen in het museum 
Wat is de beste manier om kinderen te interesseren voor uw collectie? Hoe sluit u aan bij hun 
belevingswereld? Hoe komt u in contact met leerkrachten en hoe zet u een samenwerking met 
scholen op? In deze cursus verkennen we samen het terrein van de 'museumeducatie' vanuit 
verschillende perspectieven: de leerling, de leerkracht en de educatiemedewerker in het museum. 
Alle deelnemers gaan naar huis met een actieplan op maat dat helpt om van een idee naar een 
concreet product te komen. 
 
Doelgroep: Medewerkers van instellingen die programma’s voor kinderen maken en/of groepen 
kinderen begeleiden  
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 
 
Cursus Onderhoud antieke objecten en materialen 
In deze praktische cursus leert u niet alleen het hoe, maar ook het waarom van zorgvuldig 
schoonmaken en preventief behandelen van verschillende materialen. 
 
Doelgroep: (Vrijwillige) medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het behoud van 
interieuronderdelen en objecten 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 



Cursus De Museumwinkel 
Tijdens deze cursus kijken we naar de eigen ervaringen met de museumwinkel, doelstellingen, 
productkeuzes, presentatie en communicatie (klantgedrag). 
 
Doelgroep: Medewerkers, die verantwoordelijk (willen) zijn voor het beheren van een 
museumwinkel 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 

 
Workshop Museum Open U 
Wat kunt u doen om uw museum toegankelijker te maken? Wilt u alleen een hellingbaan of wilt u 
weten wat u nog meer kunt doen om mensen met uiteenlopende beperkingen een mooie 
museumervaring te bieden? Welke doelgroepen kiest u en welke  maatregelen zijn voor uw museum 
haalbaar? En wat heeft het museum er zelf aan? 
 
Doelgroep: (Beleids)Medewerkers van musea die zich willen ontwikkelen op het gebied van 
toegankelijkheid. 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,-  
Datum: Maandag 11 februari 2019, 13.30-16.30 uur 
 

Cursus Werken met vrijwilligers en vrijwilligersbeleid (erfgoedbrede cursus) 
De cursus belicht het werven, inwerken, omgaan en vasthouden van deze medewerkers. 
 
Doelgroep: Leidinggevenden, bestuursleden, coördinatoren, die zich bezighouden met het werven 
van vrijwilligers 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Maandag 13 mei 2019 9.30 – 16.00 uur 

 
Informatiesessie ‘Een museale kennismaking’ 
Tijdens deze informatiesessie wordt u bijgepraat over de ‘museale wereld’. Welke belangrijke 
museale instituten zijn er, welke geschreven en ongeschreven regels, en welke plek neemt uw 
erfgoedorganisatie daarin in? 

Doelgroep: (Nieuwe) bestuursleden van erfgoedinstellingen die meer willen weten over de 
erfgoedwereld 
Duur: een avond 
Kosten € 40,- 
Datum: Maandag 21 januari 2019 19.30 tot 22.00 uur 

 
 
 

  



DIGITAAL SPECIAAL 

Aan de hand van de bevindingen van het digitaliseringsproject Collectie Groningen van 
Erfgoedpartners en de digitaliseringsscan wordt verder invulling gegeven aan dit 
cursusprogramma. 

 

Tweedaagse cursus Adlib Collections   
Deze cursus is speciaal voor de instellingen die Adlib Collections hebben aangeschaft. Deze 
basiscursus behandelt de opbouw en werking van Adlib Collections en gaat in op alle belangrijke 
aspecten van collectieregistratie in Adlib Collections. Welke velden zijn verplicht, welke zijn 
daarnaast handig en hoe moet je ze behandelen om er optimaal profijt van te hebben? Daarnaast 
wordt het werken met de thesaurus, zoeken en vervangen, printsjablonen en media behandeld.  

Doelgroep: Medewerkers en vrijwilligers die met Adlib Collections werken  
Duur: twee dagen 
Kosten: € 150.- 
Datum: 19 en 26 november 2018 
NB: eigen laptop meenemen! 

 

Tweedaagse cursus Adlib Museum (Basis, Standaard of Plus)  
Deze klassieke Adlib-basiscursus behandelt de opbouw en werking van de database en gaat in op alle 
belangrijke aspecten van collectieregistratie in Adlib. Welke velden zijn verplicht, welke zijn 
daarnaast handig en hoe moet je ze behandelen om er optimaal profijt van te hebben? Daarnaast 
wordt het werken met de thesaurus, zoeken en vervangen, printsjablonen en media koppelen 
behandeld. 

Doelgroep: Medewerkers en vrijwilligers die met Adlib werken 
Duur: twee dagen 
Kosten: € 150,- 
Datum: 15 en 22 oktober 2018 
 

Workshop Online publiceren van uw collectie 
Wat moet u doen om uw collectie klaar te maken voor online publicatie en welke mogelijkheden 
voor publicatie zijn er? Kiest u voor regionale initiatieven of liever voor Collectie Nederland of 
Europeana. En waarom niet allemaal? Waarom past het ene initiatief wel bij uw instelling en het 
andere niet?  
Doelgroep: Beleidsmedewerkers  en collectiebeheerders 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Maandag 3 juni 2019 13.30-16.30uur 

 

  



Cursus Collectiefotografie 
Collectie-fotografie is niet meer weg te denken uit de museumwereld. Maar hoe maak je het 
fotograferen van duizenden objecten beheersbaar? Hoe pak je het technisch aan, hoe ga je om met 
de bestanden en hoe maak je aantrekkelijke foto’s? 

Doelgroep: (Vrijwillige) Collectiebeheerders, collectiemedewerkers en -fotografen 
Duur: een dag 
Kosten: € 75,- 
Datum: Op aanvraag 

 
Workshop Schrijven voor het web (erfgoedbrede cursus) 
Een tekst schrijven voor een website is iets anders dan het schrijven van een boek of tekstbord. Hoe 
zorg je dat je tekst helder en pakkend wordt, zoekmachinevriendelijk is en past bij de 
informatievraag van uw websitebezoeker?  

Doelgroep: (Vrijwillige) pr-medewerkers,  content-beheerders en iedereen die interesse heeft in het 
schrijven voor het web  
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Maandag 18 november 2019, 13.30-16.30 uur 

 
Sociale media en publieksbereik (erfgoedbrede cursus): de basis 
Hoe kan sociale media worden ingezet ten bate van een culturele instelling? Welke doelgroepen  en 
vormen van sociale media kies je dan? Hoe zorg je dat je een vast publiek van volgers krijgt en 
vasthoudt?  
 
Doelgroep: (Vrijwillige) pr-medewerkers en content beheerders en iedereen die interesse heeft in 
het gebruik van sociale media voor culturele instellingen 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Najaar 2019 

 
Verdiepingsworkshop Sociale media en publieksbereik (erfgoedbrede cursus) 
We werken aan de hand van een vraag of evenement uit de eigen instelling een strategie uit voor het 
gebruik van social media (Facebook/blog/vlog/instagram/twitter…). Hoe kunnen gegevens over uw 
publiek succesvol bij een campagne worden gebruikt, wat is een succesvolle campagne voor uw 
instelling en hoe meet je het resultaat? 

Doelgroep: (Vrijwillige) pr-medewerkers, content-beheerders en iedereen die interesse heeft in het 
gebruik van sociale media voor culturele instellingen 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Najaar 2019 

 

  



Informatiesessie Auteursrecht en beeldrecht (erfgoedbrede cursus) 
Waar moet je aan denken bij het publiceren van beeldmateriaal van uw eigen collectie of die van 
derden? Met welk auteursrecht heb je te maken? Wat spreek je af met de fotograaf die voor uw 
instelling werkt? 
 
Doelgroep: (Vrijwillige) pr-medewerkers en content-beheerders en iedereen die te maken heeft met 
de publicatie van beeldmateriaal in een culturele instelling 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Maandag 1 april 2019, 13.30-16.30 uur 

 

Workshop Publieksapplicaties in culturele instellingen (erfgoedbrede cursus) 
Hebt u behoefte aan een touchscreen of een interactief spel voor kinderen in uw instelling? Tijdens 
deze sessie bekijken we welke doelgroep en welk medium geschikt is voor uw vraag, en welk budget 
daarbij hoort. Waar moet je rekening mee houden als je een publieksapplicatie ontwikkelt en wat 
werkt wel en niet?  

Doelgroep: Publieks-, educatie-, en beleidsmedewerkers van culturele instellingen en iedereen die te 
maken heeft met bezoekers en informatieoverdracht 
Duur: een dagdeel 
Kosten: € 40,- 
Datum: Voorjaar 2020 

 

Workshop Fondsenwerving  (erfgoedbrede cursus) 
Een workshop fondsenwerving voor erfgoedinstellingen die voor een specifiek project fondsen 
zoeken.  

Doelgroep: Directeuren, beleidsmedewerkers en medewerkers van erfgoedinstellingen die belast zijn 
met de financiën 
Duur: een dagdeel 
Kosten € 40,- 
Datum: Maandag 30 september 2019, 13.30-16.30 uur 

  



AANMELDINGSFORMULIER  

  

De heer/Mevrouw …………………………………………………………………  

Werkzaam bij …………………………………………………………………………   

Functie  …………………………………………………………………………………  

  

Instelling  

Adres  …………………………………………………………………………………….  

Postcode en plaats …………………………………………………………………  

Telefoon …………………………………………………………………………………  

E-mail    …………………………………………………………………………………… 

 

Privé  

Adres  …………………………………………………………………………..…………  

Postcode en plaats ………………………………………………………………….  

Telefoon ………………………………………………………………………………….  

E-mail  …………………………………………………………………………..…………  

  

Plaats en datum ………………………………………………………………………. 

  

Handtekening  …………………………………………………………………………… 

 

Meldt zich aan voor de volgende cursus(sen) 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Wilt u meerdere mensen van uw instelling aanmelden, kopieer dan het formulier.  

 
Dit aanmeldingsformulier retourneren aan:  
Erfgoedpartners  
Lopende Diep 8  
9712 NW Groningen  
info@erfgoedpartners.nl  



Voorwaarden  

 

Algemeen  
De cursussen vinden plaats bij Erfgoedpartners of op locatie (in company). Zodra er voldoende 
aanmeldingen binnen zijn wordt in overleg een cursusdag vastgesteld. 

 

Aanmelding  
Voor inschrijving dient u gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Graag één formulier per 
scholingsactiviteit. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier kunt u binnen twee weken een 
bevestiging tegemoet zien.  

 

Betaling en prijzen  
Na afloop van de cursus ontvangt u een rekening voor deelname. Cursussen bij Erfgoedpartners 
kosten voor leden € 75,- per dag per persoon, inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. De 
kosten voor een in company cursus (inclusief voorbereiding, reiskosten, reistijd en cursusmateriaal) 
van één dag zijn gemiddeld € 500,-. Niet-leden betalen het dubbele tarief.  

 

Annuleringsvoorwaarden  
Als een scholingsactiviteit vanwege geringe belangstelling geannuleerd wordt, hoort u dat uiterlijk 
een week voor de aanvangsdatum. Bij te weinig belangstelling proberen we cursussen te 
combineren. Mocht u na aanmelding moeten afzien van deelname aan een scholingsactiviteit, dan 
kunt u iemand anders in uw plaats laten gaan. Meldt u dit wel aan Erfgoedpartners. Kunt u niemand 
anders in uw plaats laten gaan, dan dient u schriftelijk te annuleren bij Erfgoedpartners. 

 

 


