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Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België 

Koninklijk Museum van het Leger en 

de Krijgsgeschiedenis 

 

Vacature voor een : Contractueel 

wetenschappelijk agent/werkleider 

(m/v) voor het project AIRCHECQ 

(onderzoeksprogramma  BRAIN) 

Inhoud van de functie  
In het kader van het project “AIRCHECQ” 

[onderzoeksprogramma BRAIN – Collectie 

beheer – Air Identification Registration for 

Cultural Heritage: Enhancing Climate Quality - 

http://www.belspo.be/BRAIN-BE ] is er een 

plaats vacant voor een betrekking als 

contractueel wetenschappelijk werkleider.   

Het project “AIRCHECQ” is één van de 

onderzoeksprojecten binnen de as 

“collectiebeheer” en is een samenwerking 

tussen vijf partners uit de wetenschappelijke 

wereld: enerzijds de Universiteit Antwerpen 

met de Opleiding Conservatie - Restauratie, 

het Departement Chemie en het  

Departement Wiskunde en Informatica    en 

anderzijds de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België en het Koninklijk Museum 

van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. 

AIRCHECQ vertrekt vanuit de stelling dat 

collectiebeheerders zich bewust zijn van het 

effect van vervuilende stoffen in de omgeving, 

met name de lucht, op de collectie, maar dat 

er niet genoeg over geweten is om doordacht 

beslissingen te nemen die de nefaste effecten 

kunnen minimaliseren. Het doel van het 

project is de ontwikkeling van een indoor air 

quality (IAQ) monitoring systeem.  Dit systeem 

moet bruikbaar zijn voor collectiebeheerders 

die geen expert zijn in milieuchemie of 

wiskunde. 

Het project beoogt een controlekit samen te 

stellen voor het meten van fysische en 

chemische omgevingsparameters en de 

respons van sensoren en historische objecten 

op deze parameters.  De enorme hoeveelheid 

aan gegenereerde data zal via de bijhorende 

indoor air quality (IAQ) monitoring software 

worden omgevormd tot één enkele 

parameter: de IAQ-index.  Deze index 

beschrijft het ‘globale’ milieurisico voor een 

gemengde collectie in een bepaalde ruimte.  

De index wordt niet alleen door de 

parameters bepaald, maar ook door de 

gevoeligheid van de collectie. 

Bovendien zal er ook een 

prestatiebewakingsproces worden uitgewerkt. 

Het project doorloopt vijf grote 

onderzoeksstadia: 

o Identificatie van risico’s voor de 

collectie in hun bewaarruimtes en 

grenswaarden bepalen voor deze 

risico’s 

o Risicoanalyse uitvoeren door de 

omgeving te monitoren: de 

fysieke parameters, de analyse 

van de samenstelling van de 

omgevingslucht en de bepaling 

van de schadelijkheid van de 

omgevingslucht 

o Verwerven, verwerken en 

interpreteren van meetdata 

o Verbeteringen aanbrengen in de 

bewaaromgeving 

o De efficiëntie van de genomen 

maatregelen evalueren 

In de twee federale musea zullen ruimtes en 

relevante en complementaire collecties 

geselecteerd worden om er de uitgebreide 

metingen te doen van de verschillende 

relevante parameters voor de luchtkwaliteit. 

De belangrijkste taken zijn de volgende:  

http://www.belspo.be/BRAIN-BE
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- Afwegen van strategische keuzes, 
deze aan de partners kunnen voorstellen en 
een bepaalde voorkeur kunnen 
verantwoorden.  
- Het ondersteunen van de contractueel 
wetenschappelijk assistent op hetzelfde 
project bij de beschrijving van de 
eigenschappen van het gebouw en van de 
collectie; 
- Het selecteren van de ruimtes die het 
onderwerp zullen zijn voor het verdere 
onderzoek: een aantal ruimtes in elk van beide 
musea met verschillende eigenschappen wat 
betreft fysieke parameters en collectie; 
- Het bepalen van grenswaarden voor 
fysieke parameters enerzijds volgens de 
literatuur en de gekende normen, anderzijds 
gebaseerd op de studie van de (gemengde) 
collectie in de geselecteerde ruimtes 
(classificeren van materiaaltypes via 
identificatie en analyse van de materialen). 
- Bepalen van de locaties voor 
meetinstrumenten en begeleiden van de 
assistent bij de plaatsing ervan. 
- Uitwerken van maatregelen die op 
korte termijn en met beperkt budget 
ingevoerd kunnen worden ter verbetering van 
de luchtkwaliteit  
- De verbeteringsmaatregelen 
evalueren door de IAQ-index te gebruiken. 
- Het uitschrijven van een methodologie 
om gebouw, ruimte of collectie te inspecteren 
en van een methodologie die zal gebruikt 
worden om de grenswaarden voor een 
gemengde collectie vast te leggen; 
- Het ondersteunen/faciliteren van 
analyses die door de andere partners zullen 
worden uitgevoerd. 

Arbeidsvoorwaarden 
U wordt aangeworven als contractueel 
wetenschappelijk agent Werkleider (titularis 
van een doctoraat) met het overeenkomstige 
barema. Het betreft een contract van 
bepaalde duur voor 50% prestaties waarvan 
eerst 14 maanden halftijds in KMSK , dan 14 
maanden halftijds in KLM.  
 
Verloning  
 

SW21 (Doctoraat) : basiswedde : 25 135,79 
EUR (bruto jaarsalaris, aangepast aan de 
huidige index, reglementaire vergoedingen 
niet inbegrepen)  voor 50% prestaties. 
 
Uurrooster  
Van maandag tot vrijdag ; de verdeling van de 
werkdagen wordt vastgelegd volgens de 
noden van de dienst in samenwerking met de 
projectleiders van beide instellingen.  

 
Arbeidsplaats  
KMSK  
Museumstraat 9 te 1000 Brussel 
 
KLM  
Jubelpark 3 te 1000 Brussel 
 
Voordelen  
- Minstens 13 dagen jaarlijks vakantieverlof 

– eindejaarspremie - vakantiegeld 

- Fietsvergoeding van 0,20 EUR/km 

- Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer 

- Gratis abonnement voor uw woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer 

- Mogelijkheid om voordelig aan te sluiten 

bij de collectieve hospitalisatieverzekering 

- Een gsm/laptop wordt ter beschikking 

gesteld 

Profiel 
Vereist diploma  
U bent in het bezit van een diploma van 

Master in de conservatie-restauratie en een 

Doctoraat in de Conservatie en restauratie of 

in de Wetenschappen 

Technische competenties  
- Vetrouwd zijn met de rol van het 

chemische  aspect  van het 

onderzoeksdomein  

- U beschikt over verworven kwaliteiten 

in het domein van erfgoed, restauratie 

en conservatie ; 

- Je bent een teamspeler  
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Pluspunten  
Kennis van de andere landstaal en van het 
Engels is een pluspunt. 
Ervaring in leiding geven 
Procedure 

Na een eerste screening van de  cv’s worden 

de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor 

een interview van ongeveer een uur. 

Werkgevers  
  
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België (KMSKB), behoren tot de 10 
wetenschappelijke instellingen van de 
Belgische Federale Overheid, die deel 
uitmaken van de Programmatorische 
Federale Overheidsdienst (POD) 
Wetenschapsbeleid. 

De Musea hebben als opdracht, als 
overheidsdienst, het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek en een 
vooraanstaande rol te verzekeren in de 
culturele wereld. Ze bewaren en bestuderen 
collecties met in totaal meer dan 20 000 
kunstwerken (schilderijen, sculpturen, 
tekeningen) van de late 10e eeuw tot 
vandaag. 

Ongeveer 2 500 van deze werken worden 
tentoongesteld, verdeeld over het Museum 
voor Oude Kunst, het Museum voor Moderne 
Kunst, het Constantin Meuniermuseum, het 
Antoine Wiertzmuseum, het Magritte 
Museum, en het nieuwe Fin-de-Siècle 
Museum. 

Het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis (KLM) is een federale 
wetenschappelijke instelling (F.W.I.) met 
afzonderlijk beheer die afhangt van 
de Minister van Defensie.   Zijn taak omvat 
het onderzoek, het correct bewaren, de 
aanwinsten, de inventarisering en klassering 
van documenten, studies en publicaties of 
objecten die betrekking hebben op de 
militaire geschiedenis om ze ter beschikking te 
stellen van wetenschappers en het publiek.  

De collecties die ze beheerd zijn zeer 
verscheiden: Uniformen en 
uitrustingsstukken, militaire kunst, eretekens, 
blanke wapens, oude wapens, luchtvaart, 
marine en landmateriaal, vuurwapens en de 
documenten bewaard in het 
documentatiecentrum (bibliotheek, fototheek, 
cartotheek, prenten – en tekeningenkabinet 
en archievencentrum). 

Meer informatie 

… over het project AIRCHECQ en de functie ? 
 
De projectcoördinator is de heer Olivier 
Schalm, Universiteit Antwerpen 
olivier.schalm@uantwerpen.be 
 
KMSKB  
Dhr.  Joost Vander Auwera, eerstaanwezend 
werkleider,  
Tel.: +32 2 508 32 27 
Joost.vanderauwera@fine-arts-museum.be 
KLM 
Mevrouw Elke Otten, assistent 
Tel.: +32 2 737 79 15 
elke.otten@klm-mra.be 
 
 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?

l=nl&COD=BR/132/A6/AIRCHECQ#docum 

https://www.uantwerpen.be/en/projects/airc

hecq/ 

… over de arbeidsvoorwaarden ? 
 
KMSKB 
Dhr. Jan Stalpaert,  
Tel.: +32 2 508 32 86 
jan.stalpaert@fine-arts-museum.be 
KLM 
Mevrouw Sarah Vander Sande, attaché 
Tel.: +32 2 737 78 37 
sarah.vandersande@klm-mra.be 
 
 
Interesse ? 

Stuur uw cv op per post, samen met een 
motivatiebrief en ten laatste op 3 oktober 
2014 naar: 

mailto:olivier.schalm@uantwerpen.be
mailto:elke.otten@klm-mra.be
mailto:jan.stalpaert@fine-arts-museum.be
mailto:sarah.vandersande@klm-mra.be
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Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België 
Ter attentie van Jan Stalpaert 
Museumstraat 9 
1000 Brussel 


