
 
 

 
 
 
STAGEAANBOD 2017-2018 
 

 Bachelor stages Marketing  
o ‘Virtueel museum’: de audioguides in het museum hebben afgedaan.  Communicatiemiddelen 

verrijken de culturele sector.  Je staat in voor de ontwikkeling van een digitale toer voor een 
jong bedrijf in de cultureel sector.  Meer bepaalt zet je in een archief en museumdepot de 
technologieën iBeacon en Augmented Reality in om een virtuele museum te creëren, dat de 
bezoeker aan de hand van de eigen smartphone of tablet kan bezoeken. 

o Je staat in voor de communicatie van een jong bedrijf in de culturele sector.  Je zet nieuwe 
stappen in de opgezette publieksbevraging en organiseert een bevraging rond imago en 
naambekendheid. 

o Je staat in voor de communicatie met een anderstalige publiek van een jong bedrijf in de 
culturele sector.  Je ontwikkelt een communicatieplan vanuit de beschikbare 
communicatieinstrumenten in het Nederlands.  Je zoekt aansluiting bij bestaande 
internationale netwerken. 

 
 

 Masterstage Kunstwetenschappen/ManaMa Stage Conservatie en Restauratie: Je pakt de registratie en 
conservatie aan van een veelsoortige (didactische) textielcollectie (inclusief tapijten en cartons 20ste 
eeuw). 
 

 Stage Culturele Studies : je ondersteunt de versterking van de sociale functies van het culturele archief 
: i.c. de vriijwilligerswerking en de sociale tewerkstelling. 

 
AFSTUDEERONDERZOEKEN LERARENOPLEIDING 
 

 BAKO : Hoe kan je met kleuters zinvol aan de slag rond ‘de beleving van een monument’ in hun directe 
omgeving. (Boodschapkapel_insteken kunst/geloven/kleur/licht en donker) 

 BALO  Hoe kan je met leerlingen lager onderwijs zinvol aan de slag rond de monumenten in hun 
directe schoolomgeving (site HHH als voorbeeld) ? 

 BALO ‘Een archief is geen museum en ook geen bibliotheek’: hoe kan je op een betekenisvolle manier 
‘een bezoek aan een archief ‘ organiseren voor leerlingen 2de en 3de graad LO ? 

 BALO ‘Een school(archief) is een plek waar vele levens elkaar kruisen’; Hoe ga je in het kader van een 
archiefactiviteit met de klas op een zinvolle manier om met diversiteit: moet je er op inspelen of het 
net negeren?  

 
 
MASTERTHESISSEN (Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Pedagogische 
Wetenschappen, ….)  
 

 School of werkhuis? De tapijtschool van het Heilig-Hartinstituut Heverlee (1905-1952).  



 Oorlog en gender: de Eerste Wereldoorlog als cesuur in de geschiedenis van een 
onderwijscongregatie. 

 Oorlog en gender: de Tweede wereldoorlog een cesuur in de geschiedenis van een 
onderwijscongregatie 

 De iconografie van de heilige Johanna van Frankrijk in Vlaanderen, stichteres van de orde der 
annuntiaten in Vlaanderen (16de – 20ste eeuw)  

 Contemplatieve en apostolische annuntiaten in Brabant: religie met een vrouwelijk gelaat tussen 
Ancien Regime en moderniteit.  

 Gender en de ontwikkeling van de plastische kunsten in het secundair onderwijs (19de-20ste eeuw): 
een studie op basis van handboeken in het vrij onderwijs 

 “Drugs op school?!”: de ontdekking van en omgang met een maatschappelijk probleem in een 
pedagogische context – Heilig Hartinstituut 1970-2000.  

 “Wat zal ons meisje/onze jongen worden?”: de aanwezigheid van een gendergevoeligheid in de 
doelstelling en studiekeuzebegeleiding van een pms-centrum: 1950-2000.  

 Het opvoedingsproject in het vrij onderwijs : redactie en implementatie in de scholen van de 
annuntiaten Heverlee : 1962-2016.  

 De ‘bijhuizen’ van de congregatie annuntiaten Heverlee : sociale en economische functie van een 
scholennetwerk voor de congregatie en voor de regio. 1907-1945.  

 Van arts d’agrément tot ‘nuttige’ handwerken: programma en praxis van het handwerkonderwijs in de 
lagere (normaal)school. Heilig Hartinstituut 1920-1970.  

 Profiel, loopbaan en ervaringen van de eerste generatie lekeleerkrachten in een katholieke 
meisjesschool: het Heilig-Hartinstituut.  

 De ouder als medeopvoeder erkend? Relatie met de ouders in het secundair onderwijs : Heilig 
Hartinstituut voor 1960/na 1960.  

 De ouder als medeopvoeder erkend? Relatie met de ouders in het lager onderwijs: scholen van het 
Heilig Hartinstituut voor 1960/na 1960  

 Terugkeer naar de bronnen: de zoektocht van een congregatie en een orde naar hun spirituele 
wortels. Apostolische en contemplatieve annuntiaten 1970-  

 Op de taalgrens: de omschakeling van een tweetalige school naar een Nederlandstalige campus met 
‘Franse’ school  

 Zusters annuntiaten van Heverlee in Belgisch Congo: een studie van hun leef- en denkwereld aan de 
hand van hun briefwisseling 1932-1960. 

 Blanke hosties’: het ideaalbeeld van de zuster missionaris aan de hand van teksten en briefwisseling 
1932-1960.  

 Landbouw als een hefboom tot ontwikkeling en zelfvoorziening:  onderzoek naar de activiteiten van 
een Europese zustercongregatie 1968-2015 

 Bruid van God’: het ideaalbeeld versus profiel van de apostolische religieuze in de jaren 1950-1960.  

 De annuntiaten van Heverlee en de inplanting van onderwijsactiviteit in de Brusselse agglomeratie.  

 Bijdrage tot de geschiedenis van de kinderopvang in Vlaanderen: de annuntiaten en de uitbouw van 
Nederlandstalige kinderopvang in de Brusselse agglomeratie. 

 Flor van Reeth (1884-1975): leven en werk van een pelgrimarchitect en kunstschilder. 

 Rie Haan (1906-1984): leven en werk van een Vlaamse architect en ontwerper van meubilair. 

 Katholieke scholenarchitectuur in de jaren 1950: Victor Broos en zijn werkzaamheden in het Heilig 
Hartinstituut. 

 Gender en religie: ‘het profiel van drie opeenvolgende oversten in een onderwijscongregatie’ (Heilig 
Hartinstituut 1887 – 1950). 



 De ‘kunst van het samenleven’: het gemeenschapsleven van vrouwelijke religieuze congregaties als 
samenlevingsvorm tegen het licht gehouden. 

 Congregaties onder druk: hoe gaan ze praktisch en mentaal om met het uitdovingscenario? 

 Onderwijscongregaties en identiteit(en) in het onderwijs: hoe staan de grote erflaters van het 
katholieke onderwijs tegenover de actuele wendingen rond identiteit en praktijk in het katholiek 
onderwijs. 
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