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Geassocieerde onderzoeker bij het CegeSoma 
 

 

Wat? 

 

Het CegeSoma is het Belgisch kennis- en onderzoekscentrum  over conflicten in de 20
ste

 

eeuw, met focus op België maar vanuit Europees en wereldperspectief.  

Aan universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen wordt door veel historici, maar 

ook sociologen, politicologen, kunst- en literatuurwetenschappers, psychologen, economen, 

antropologen etc. onderzoek verricht naar de vele deelaspecten van deze conflictgeschiedenis.   

Ook buiten deze academische instellingen wordt intens studiewerk verricht door  journalisten, 

mensen uit het onderwijs, amateuronderzoekers etc.  

 

Het is voor het CegeSoma belangrijk dat het contact met deze jonge en minder jonge vorsers 

zo hecht mogelijk verloopt. Het creëren van een netwerk ‘conflictgeschiedenis van de 20
ste

 

eeuw’ ligt dan ook in het verlengde van de missie van de instelling.  

 

Het statuut van geassocieerde onderzoeker is bedoeld om een flexibel netwerk te creëren 

waarin academische maar tegelijk ook ernstige, niet-academische onderzoekers terecht 

kunnen.  

 

Zo ontstaat een groep van geïnteresseerden die regelmatig contact onderhoudt met de 

wetenschappelijke medewerkers van de instelling. Hoofddoel is dat er wederzijds informatie 

en analyse kan worden uitgewisseld, waardoor op termijn ook samenwerkingsverbanden 

kunnen ontstaan.    

 

Hoe wordt men Geassocieerde Onderzoeker?  

 

Kandidaten worden uitgenodigd hiervoor te solliciteren. Geïnteresseerden kunnen daartoe een 

aanvraag per mail indienen bij het Hoofd Academische activiteiten van het CegeSoma, dr. 

Nico Wouters (nico.wouters@cegesoma.be). Bij die gemotiveerde aanvraag, waarin ook het 

lopende onderzoeksproject wordt beschreven, hoort een curriculum  en een lijst van 

publicaties. We vragen ook ons de recente publicaties te bezorgen.  

 

Over de aanvraag zal beslist worden door de Staf van de instelling. De aanvrager zal een 

gemotiveerd antwoord ontvangen.  

 

Welke return kan de onderzoeker verwachten? 

 

 Het CegeSoma informeert het publiek via een bijzondere rubriek op zijn website over 

de activiteiten van de geassocieerde onderzoekers. 

 De instelling geeft de geassocieerde onderzoekers advies en steunt hen ook in hun 

aanvragen voor inzage van specifieke niet-publiekelijk toegankelijke bronnen.  
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 De instelling verleent hen ook vrijstelling van een jaarlijkse lezerskaart en biedt hen de 

mogelijkheid een onderzoekstafel in de leeszaal van het CegeSoma te reserveren.  

 

 

Welke voorwaarden moet de geassocieerde onderzoeker vervullen? 

 

 De geassocieerde onderzoeker verbindt er zich schriftelijk toe de deontologie van de 

wetenschappelijke onderzoekers van het CegeSoma te respecteren. In het bijzonder 

verklaart zij/hij de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992 – Belgisch Staatsblad 18 maart 

1993, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 – Belgisch Staatsblad van 3 februari 

1999
i
) te zullen eerbiedigen en toepassen en daarenboven kennis genomen te hebben 

van de inhoud van de brochure van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer  ‘Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek’ en 

ernaar te zullen handelen
ii
.  

 De geassocieerde onderzoeker verbindt er zich toe op iedere voor het 

onderzoeksthema relevante publicatie ‘Geassocieerde onderzoeker CegeSoma’ te 

vermelden 

 De geassocieerde onderzoeker bezorgt ons een exemplaar van deze publicatie(s) 

 De geassocieerde onderzoeker engageert zich om één maal per jaar deel te nemen aan 

een ontmoetingsdag met het wetenschappelijk team van de instelling.  Zij/hij brengt 

dan verslag uit over haar/zijn onderzoek, resultaten, problemen en perspectieven.  

 De staf van het CegeSoma kan beslissen de toekenning van dit statuut terug in te 

trekken als er een probleem ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
i http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents 
/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf 
ii http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.01.05-vademecum-

historisch-onderzoek.pdf) 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents



