
HET RIJKSARCHIEF 
 

werft aan 
 

1 wetenschappelijke medewerker - historicus  
(m/v, voltijds 2 jaar)  

voor het project  
'Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse 

inwijkelingen in België, 1840-1890' 
 

CONTEXT 

Het Rijksarchief is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van 
de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.Belspo.be). De instelling 
bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit de 18 Rijksarchieven verspreid over het gehele land 
(www.arch.be). 

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en 
rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, 
politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, enz. die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische 
normen worden overgedragen. 

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van 
bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 18 
studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening 
via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen. 

Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken van de immense 
hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de instelling bevindt via de realisatie van een 
wetenschappelijke instrumentarium (weg- en zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen, inventarissen, 
institutionele studies en databanken) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste informatie vrij trefzeker 
en binnen redelijke tijd op te sporen. 

HET PROJECT 

Deze vacature maakt deel uit van het netwerkproject “Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse 
inwijkelingen in België, c. 1840-1890” (IMMIBEL), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) 
in het kader van BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks; http://www.belspo.be/brain-be). 
In dit project werkt het Rijksarchief samen met de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de 
Université Libre de Bruxelles. Prof. Dr. Anne Winter (VUB) is de coördinator van het project.  

Dit project onderzoekt de omvang en de aard van de socio-culturele ontmoetingen en confrontaties die 
uitgingen van buitenlandse migratie naar België tussen c. 1840 en 1890. Binnen dit project participeert het 
Rijksarchief als partner door de bronnen digitaal toegankelijk te maken voor de drie onderzoekers die in het 
kader van dit project zullen aangeworven worden.  

Op die manier worden uitzonderlijk rijke archieven die deel uitmaken van het federale historisch erfgoed, 
wetenschappelijk gevaloriseerd en toegankelijker gemaakt voor een breed publiek: o.a. ongeveer 150.000 
vreemdelingendossiers (Algemeen Rijksarchief) en de stamboeken van zeelieden van de Belgische koopvaardij 
(Rijksarchief Antwerpen-Beveren).  

Dit project beoogt een onderzoek van de schaal en aard van socio-culturele ontmoetingen en confrontaties die 
voortvloeiden uit internationale migratie naar België tussen c. 1840 en 1890 op basis van een cross- en 
interdisciplinaire analyse en valorisatie van een reeks uitzonderlijke rijke maar onderbenutte archiefreeksen 
van het federale historisch erfgoed. Gesitueerd op de kruising tussen migratiegeschiedenis, maritieme 
geschiedenis en de geschiedenis van wetenschap en technologie en van sociaal beleid, gebruikt dit 

http://www.belspo.be/brain-be


onderzoeksproject deze uitzonderlijke bronnen om de kenmerken van internationale migratiestromen naar 
België in kaart te brengen en inzicht te verwerven in hun gevarieerde interacties met de ontvangende 
samenleving. De focus ligt op een uitzonderlijke periode in de Europese en Belgische geschiedenis, die 
gekarakteriseerd werd door stijgende mobiliteit en toenemende economische integratie, maar ook getuige was 
van de opkomst van de ‘moderne’ natiestaat, waarin het onderscheid op basis van nationaliteit steeds 
belangrijker werd. Dit project beoogt (1) de schaal, chronologie en profielen van buitenlandse migratie naar 
19de-eeuws België in kaart te brengen, en (2) de politieke, economische, sociale en culturele dimensies van 
interacties tussen buitenlanders en verschillende lagen van de Belgische samenleving te onderzoeken. 

TAKEN 

 In uw hoedanigheid van projectmedewerker maakt u deel uit van het wetenschappelijk personeel van 
het Rijksarchief. U zal voornamelijk actief zijn in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ca. 19 maanden) 
en in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (ca. 5 maanden).  

 

 U moet meer bepaald de omvangrijke reeks indices van de vreemdelingendossiers in een databank 
(Access) invoeren en dit in overleg en in samenwerking met de drie andere onderzoekers van dit 
project; 

 

 U zult rapporteren over uw werkzaamheden en uiteenzettingen geven voor een breed publiek; 
 

 U dient in nauwe samenwerking met de coördinator van het project te werken aan de valorisatie van 
en de verspreiding van de eigen onderzoeksresultaten: aanwezigheid op de vergaderingen en 
conferenties van het netwerk, het opstellen van onderzoeksrapporten, deelname aan seminaries en 
andere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project IMMIBEL. 

 
COMPETENTIEPROFIEL 

 

 U bent houder van een diploma van Master in de Geschiedenis (minstens behaald met 

onderscheiding); 

 Een diploma in de archivistiek strekt tot aanbeveling. Ervaring met het archiefwezen (archieven en 

hun ordening) is een pluspunt. 

 U heeft uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access); 

 U heeft een zeer goede kennis van het Frans en het Engels; 

 U heeft een goede kennis van de doelstellingen en de werking van het Rijksarchief; 

 Uitstekende redactionele vaardigheden. 

 U heeft zin voor verantwoordelijkheid; 

 U bent resultaatsgericht; 

 U staat open voor permanente bijscholing in nieuwe vaardigheden en kennis die ook bijdragen tot uw 

persoonlijke ontwikkeling; 

 U bent flexibel; 

 U bent communicatievaardig; 

 U heeft een goed analytisch vermogen; 

 U kan zelfstandig werken maar u functioneert binnen een groep. 

 



PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING 

Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel, 

en 

Rijksarchief te Beveren, Kruibekesteenweg, 39/1, 9120 Beveren-Waas. 

 

WIJ BIEDEN 

 Een voltijds contract van bepaalde duur (38 uur/week, gedurende twee jaar). 

 De gekozen kandidaat wordt aangeworven als wetenschappelijke medewerker klasse SW1 met de 

daaraan verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende 

wetenschappelijke anciënniteit). Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige 

index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 

o SW10 (0 jaar anciënniteit): 35.191,72 € per jaar (2932,65 € per maand, +/- 1750€ netto) 

o SW11 (0 jaar anciënniteit): 41.625,40 € per jaar (3468.78 € per maand, +/- 2000€ netto) 

 Glijdend uurrooster. 

 Het project start op 1 oktober 2015. 

 Uw transportkosten met het openbaar vervoer of fietsvergoeding zal worden gedragen door de 

werkgever. 

 Minimaal 26 dagen betaald verlof per gewerkt jaar (voltijds). 

 Aanvullende voordelen via www.fedplus.be 

 
TAALREGIME 
 
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, bij 
toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. 
 
SELECTIEPROCEDURE 
 
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 15 augustus 2015 per email te 
hebben overgemaakt aan de HR Dienst van het Rijksarchief (pers@arch.be). 
 
De jury bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest 
geschikt worden geacht voor de betrekking. 
 
De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om eind 
augustus voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting. 
 
MEER INLICHTINGEN 

 
 Meer inlichtingen over dit project kunt u bekomen bij Bart WILLEMS (Bart.Willems@arch.be; tel: 

03/750.29.77) of  bij Anne WINTER (Anne.Winter@vub.ac.be). 

 Meer inlichtingen over de selectieprocedure kunt u bekomen bij Prof. dr. Sébastien DUBOIS, 

Operationeel Directeur bevoegd voor het Wetenschapsbeleid (sebastien.dubois@arch.be). 

 

 

 

http://www.fedplus.be/

