Stagiair(e) Onderzoeker
tentoonstellingen
Deeltijds (voltijds mogelijk) – minimaal 3 maanden – startdatum in overleg
Altijd al willen weten hoe het is om in een museum te werken? Overweeg je een
carrière als tentoonstellingscurator of onderzoeker? Museum Hof van Busleyden
biedt een meewerkstage aan bij Team Programma. Deze leerrijke stage bereid je
voor op een job in de cultuursector en leert je alle ins en outs van onderzoek in
een museale context.

Wat ga je doen?
In de winter van 2024-2025 organiseert Museum Hof van Busleyden een
internationale tentoonstelling rond de kunstcollectie van Antoine Perrenot de
Granvelle, de eerste aartsbisschop van Mechelen en een van de belangrijkste
kunstverzamelaars van de zestiende eeuw. Vertrekpunt is de collectie
wandtapijten van Granvelle. Deze zullen worden geconfronteerd met andere
objecten uit zijn verzameling.
Als stagiair(e) ga je onderzoek doen naar de relatie tussen Granvelle en
Mechelen. Je brengt in kaart wat er in het verleden al is geschreven over dit
onderwerp en gaat in het stadsarchief en het aartsbisschoppelijk archief op zoek
naar nieuwe gegevens. Je maakt ook een overzicht van de materiële sporen van
Granvelle die zich vandaag nog in Mechelen bevinden (bv. gebouwen,
monumenten, kunstvoorwerpen).

Wat kan je leren?
Als stagiair(e) binnen het Team Programma kom je in aanraking met
verschillende aspecten van tentoonstellingsgerelateerd onderzoek. Je wordt
begeleid door een stagebegeleider en wordt ondersteund door verschillende
collega’s van de teams Collectie en Onderzoek. Je komt terecht in een team met
veel expertise en ervaring, waar je veel van kan leren. Daarnaast kom je in
aanraking met de dagelijkse werking van het museum.
De stageopdracht kan in samenspraak met de stagiair(e) inhoudelijk enigszins
aangepast worden zodoende te voldoen aan de stagevoorwaarden van de
instelling waaraan de student verbonden is.

Over Museum Hof van Busleyden
Museum Hof van Busleyden belicht het rijke verleden van Mechelen als
hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, met als kernthema de
Bourgondische Renaissance vandaag. Het 15de-eeuwse stadspaleis was vroeger
de residentie van Hiëronymus van Busleyden, een invloedrijke jurist die er onder
meer Thomas More en Erasmus ontving.
Sinds maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie aan de
buitenzijde. Daardoor is de vaste opstelling tot eind 2023 niet toegankelijk. Maar
Museum Hof van Busleyden blijft 'open wegens verbouwing’: in de ondergrondse
exporuimte organiseert het museum de tijdelijke tentoonstelling Verborgen
Parels die opent in het najaar van 2022.

Profiel en voorwaarden
•
•
•
•
•

Je bent flexibel en gemotiveerd.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en begrijpt ook Engels en Frans.
Kennis van het Latijn is een pluspunt.
Je bent vertrouwd met de paleografie en kan met name handgeschreven
bronnen uit de zestiende eeuw lezen.
Je bent vertrouwd met MS Office (Word, Excel, Outlook, …).
Je kan goed zelfstandig werken.

Relevante opleidingen die aansluiten op de vacature:
•
•
•
•

Kunstwetenschappen
Geschiedenis
Archivistiek
Letterkunde

De meeloopstage duurt tenminste 3 maanden, de startdatum is in overleg. Er is
een combinatie mogelijk van thuiswerk en werk op de stageplaats.

Reageren
Stuur je cv en korte motivatie naar hvb@mechelen.be met het onderwerp
“Sollicitatie stage onderzoeker Granvelle”. Heb je vragen over de vacature?
Contacteer dan Samuel Mareel via samuel.mareel@mechelen.be.
Andere vacatures bij de Stad Mechelen kan je vinden
op https://www.mechelen.be/vacatures

