
 
 

 

 

 

 

 

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is op zoek naar een: 

 

Projectmedewerker Beschrijving en registratie televisieprogramma ‘Voor Boer en Tuinder’ (m/v/x) 

 

Organisatie 

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is een kenniscentrum dat de geschiedenis en het erfgoed van 

landbouw, voeding en landelijk leven sinds de tweede helft van de achttiende eeuw samen met 

anderen bestudeert, bewaart en toegankelijk wil maken voor een breder publiek. Dit materieel en 

immaterieel cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook 

grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst. In de basiswerking van het 

centrum zijn registratie, documentering en waardering belangrijke aandachtspunten. CAG werkt nauw 

samen met het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven. 

 

 

Functie 

CAG is op zoek naar een dynamische en polyvalente medewerker voor het registreren en ontsluiten 

van audiovisueel erfgoed van land- en tuinbouw, met name het beschrijven van alle afleveringen van 

het televisieprogramma ‘Voor Boer en Tuinder’ (1959-1988) in het databanksysteem CollectiveAccess. 

De focus van het project ligt op een diepgaande inhoudelijke en kwaliteitsvolle beschrijving van alle 

afleveringen, bewaard bij VRT en CINEMATEK. Aansluitend wordt ook het papieren en fotoarchief van 

het programma gedigitaliseerd, bewaard bij KADOC-KU Leuven. Het project omvat tevens een 

participatief documentatie– en waarderingstraject, in samenwerking met een breed netwerk van 

erfgoedpartners in Vlaanderen. 

 

De projectmedewerker wordt in zijn/haar taken bijgestaan door stafmedewerkers en de coördinator 

van CAG. 

 

 

Taken 

Het takenpakket van de projectmedewerker is veelzijdig en omvat onder meer: 

 

 op systematische wijze beschrijven en registreren (in CollectiveAccess) van alle afleveringen van het 

televisieprogramma ‘Voor Boer en Tuinder’ en het papieren en fotoarchief; 

 

 verrichten van literatuuronderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van het bewegend 

beeldmateriaal van landbouw en platteland; 

 

 het organiseren van overlegmomenten met de partners en belanghebbenden bij het project, onder 

meer in het kader van de participatieve documentatie- en waarderingssessies; 

 



 

 

 

 

 

 

 het inhoudelijk ontsluiten van de registratie en verzamelde informatie via de website erfgoedbank 

van CAG (www.cagnet.be); 

 

 redactie van het eindrapport en eventueel afgeleide publicaties. 

 

 

Wij verwachten: 

Een gedreven en creatieve medewerker (m/v), bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma 

(kunst)geschiedenis, of gelijkwaardig door ervaring. 

 

 

Hij/zij: 

 heeft affiniteit met erfgoed en (media)historisch onderzoek; expertise rond het themaveld 

landbouw, voeding en landelijk leven is een pluspunt; 

 

 is sterk in het opzetten en opvolgen van samenwerking met andere (erfgoed)partners; 

 

 neemt verantwoordelijkheid op en toont initiatief; 

 

 kan snel, efficiënt en resultaatsgericht werken, zelfstandig én in teamverband; 

 

 is zorgvuldig en heeft oog voor detail; 

 

 is flexibel en is bereid om op verplaatsing te registreren (onder meer bij VRT en CINEMATEK); 

 

 kan goed communiceren (mondeling en schriftelijk); degelijke kennis van Engels is een pluspunt; 

 

 is vertrouwd met de klassieke software en internettoepassingen; ervaring met collectieregistratie-

systemen zoals CollectiveAccess is een pluspunt. 

 

 

Wij bieden: 

 

 Een voltijds contract van 18 maanden.  

 

 De verloning verloopt volgens de barema's van het Paritair Comité 329 (sociaal-cultureel werk). 

 

 Een uitdagende job met veel afwisseling en ruimte voor initiatief, in een dynamisch en creatief team. 

 

Deze functie staat open voor iedereen. CAG vzw voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Hierbij 

zijn de kwaliteiten doorslaggevend, ongeacht geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking. 

  

http://www.cagnet.be/


 

 

 

Plaats van tewerkstelling: 

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven met  

ook mogelijkheid tot telewerk. 

 

 

Kandidaten worden uitgenodigd een motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk op 

maandag 21 feburari te mailen naar kristel.janssens@cagnet.be.  

Op basis van de CV’s en motivatiebrieven gebeurt een eerste selectie. De weerhouden kandidaten 

zullen worden uitgenodigd voor een gesprek in Leuven, dat zal doorgaan op maandag 7 maart 2022. 

 

Wens je meer info over deze vacature, neem dan contact op met Prof. Yves Segers, coördinator 

Centrum Agrarische Geschiedenis, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven - 

yves.segers@cagnet.be, tel. 016/32.35.43. 

 

 

Meer info over CAG is te vinden op www.cagnet.be. 
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