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Onderwijsprogramma
Duurzaam Digitaal Erfgoed
In de afgelopen decennia is de mens een homo digitalis
geworden. Uit ons dagelijks leven is de digitale infrastructuur inmiddels niet meer weg te denken. Die ontwikkeling
biedt volop kansen voor onderwijs en onderzoek. Ze stelt
bovendien nieuwe eisen aan de ontsluiting en presentatie
van erfgoed.

Onderwijsprogramma Duurzaam Digitaal Erfgoed
Het programma Duurzaam Digitaal Erfgoed verkent in drie
modules de manieren waarop professionals in erfgoed
adequaat kunnen inspelen op de digitale revolutie die zich
momenteel aan het voltrekken is.
Module 1 Verkenning van de digitale erfgoedwereld
Module 1 duurt 1,5 dag en vindt plaats op 12 én 19 maart.
Wat: We verkennen de huidige situatie rondom digitalisering
van erfgoed en we bekijken nieuwe trends op dit gebied.
Wanneer: Vrijdag 12 maart 2021, 12.00 - 16.30 uur
Waar: Campus Radboud Universiteit
Wat: We gaan in op ontwikkelingen, mogelijkheden en valkuilen van digitalisering.
Wanneer: Vrijdag 19 maart 2021, 9.30 - 16.30 uur
Waar: Regionaal Archief Nijmegen
Module 2 Praktische aspecten van digitalisering
Wat: We verdiepen de specialistische kennis die vereist is bij
processen van digitalisering.
Wanneer: Vrijdag 23 april 2021, 9.30 - 16.30 uur
Waar: Erfgoed Gelderland / Gelders Archief
Module 3 De toekomst van digitalisering
Wat: We kijken naar de ontwikkelingen die we kunnen
verwachten en hoe we hierop kunnen anticiperen.
Wanneer: Vrijdag 28 mei 2021, 9.30 - 16.30 uur
Waar: Nader te bepalen locatie in Nijmegen

Doelgroep
Het programma Duurzaam Digitaal Erfgoed is bedoeld voor
organisaties en professionals die werkzaam zijn in de erfgoedsector. De onderwerpen en vraagstukken hebben zowel
betrekking op de praktijk van digitalisering van erfgoed, als
op de strategische en organisatorische aspecten daarvan.

Programmaleider: Prof. dr. Johan Oosterman,
m.m.v. dr. Chris Dols
Samenwerkingspartners: Radboud Erfgoed, Faculteit
der Letteren, Erfgoed Gelderland, het Gelders Archief,
Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Vereiste voorkennis: Geen
Voertaal: Nederlands
Studielast: 3 x 28 uur (verdeeld over 3,5 dag)
Afronding: Certificaat Radboud Academy
Kosten: € 1.250 - € 275 korting = € 975
De kosten zijn inclusief de koffie, thee en lunch.

Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk kunst en cultuur
zijn voor onze samenleving. Radboud Academy levert
hiermee een bijdrage aan de cultuur- en erfgoedsector.

Inschrijven
Schijf je in via het inschrijfformulier op ru.nl/ra/erfgoed.
Inschrijven kan tot en met zondag 21 februari 2021. Wanneer
het maximaal aantal van 12 deelnemers bereikt is, kom je op
een wachtlijst. Radboud Academy gaat de opleiding namelijk
vaker verzorgen.

Radboud Academy
Het postacademisch onderwijsaanbod van Radboud
Academy is ontwikkeld door topwetenschappers van de
beste brede klassieke universiteit van Nederland, de
Radboud Universiteit. Het aanbod bestaat uit korte modules
die vaak zijn ondergebracht in samenhangende programma’s. Veel modules zijn ook afzonderlijk te volgen, of
zijn met andere modules te combineren tot een persoonlijk,
interdisciplinair programma. Je kunt deze keer uitsluitend
het gehele programma en geen losse modules volgen.
Meer informatie
www.ru.nl/radboudacademy
www.ru.nl/ra/erfgoed
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