
 
Scientist-in-Residence Fellowship Program 
 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) biedt de Scientists-in-Residence de 

mogelijkheid om onderzoek te verrichten rond de collecties, bibliotheken & archieven van de 

instelling, binnen het kader van ‘provenance research’ (‘herkomstonderzoek’). Het programma biedt 

Afrikaanse onderzoekers makkelijk toegang tot de collecties van het KMMA en stelt hen in staat 

onderzoek te verrichten naar de historiek en de manier van verwerven ervan. Een onderzoeksverblijf 

zal tussen 4 en maximaal 8 weken duren. 

Het programma voorziet financiële steun voor een onderzoeksverblijf aan het KMMA.  Deze steun 

omvat onder meer: vlucht, verblijf, verzekering & per diem. Fellows kunnen beschikken over een 

uitgerust labo en/of bureelruimte gedurende hun verblijf. 

Het thema voor de editie 2020 is “Provenance research of ethnographic objects”.   

De scientist-in-residence zal hiertoe in samenwerking met de wetenschappers & collectie-

registratoren van het KMMA onderzoek doen naar de herkomstgeschiedenis van een selectie 

etnografische objecten.  Deze selectie zal gebeuren in overleg met de scientist-in-residence, op basis 

van het onderzoeksvoorstel van de fellow. Op verzoek kan ook een opleiding worden voorzien 

inzake digitalisering van collecties. 

Profiel: 

Verwachte competenties: 

 Je beschikt over een doctoraat of PhD-diploma, bij voorkeur in het domein van humane 

wetenschappen 

 Je hebt minimaal 2 jaar onderzoekservaring 

 Je beschikt over een grondige kennis van het Frans en Engels, zowel mondeling als 

geschreven. 

 Je bent geaffilieerd aan een wetenschappelijke instelling of universiteit in de Democratische 

Republiek Congo of Rwanda 

 Je bent voldoende vertrouwd met de werking van courante Office-toepassingen 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het gebruik van databases 

Onderzoeksvoorstel:  

Algemeen: 

Kandidaten moeten een onderzoeksvoorstel indienen over wat ze van plan zijn te doen tijdens hun 

verblijf. 

In het onderzoeksvoorstel licht je toe welk onderzoek je verwacht uit te voeren, in lijn met het 

thema van deze oproep en wat de verwachte resultaten zijn.  Specifieer je onderzoeksstrategie & de 



methodologie die je zal hanteren om dit te bereiken. Verduidelijk op welke basis je tot een 

(werkbare) selectie van etnografische objecten zal komen.  Licht je selectiestrategie & -criteria 

uitgebreid toe.  Licht toe welke bronnen je verwacht te gebruiken om het onderzoek te voeren.  

Leg uit hoe je het onderzoek zal valoriseren en de resultaten blijvend ter beschikking zal stellen voor 

het KMMA en de internationale onderzoeksgemeenschap.   Geef aan welke activiteiten je plant om 

de resultaten van het onderzoek te verspreiden. 

Biografie: 

Beschrijf kort en bondig je professionele loopbaan en interessegebieden. 

CV: 

Het curriculum vitae moet details over opleiding, relevante professionele ervaring & publicaties 

bevatten.   

 

Stuur je onderzoeksvoorstel, biografie en CV vóór 10 februari 2020 (17.00 uur) naar: 

ScientistinResidence@africamuseum.be 

 

mailto:ScientistinResidence@africamuseum.be

