Het Rijksarchief en de KU Leuven werven aan

een Werkleider/Tenure Track Professor (m/v/x)
in het domein “België & de Koude Oorlog”
CONTEXT
Deze functie kadert in het FED-tWIN-programma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), met als
doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en
Belgische universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen. Het profiel
BELCOWAR is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en de KU Leuven. Dr. Dirk Luyten en Prof. Dr.
Bart Kerremans zijn de promotoren.
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling
die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De
instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid
over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
(CegeSoma) te Brussel. Het CegeSoma (www.cegesoma.be) fungeert dus als het Belgische kenniscentrum
voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht hierover onderzoek, doet aan
publiekswerking en bewaart documentatie.
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van
onder meer hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en
particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.). De
valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet
alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook online een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van
een ruim en gevarieerd publiek.
De KU Leuven is een Belgische universiteit met – mee dankzij de veertien campussen verdeeld over tien
steden – een sterke inbedding in Vlaanderen. Zij heeft een internationale uitstraling en wordt in rankings
steevast erkend als Europese topuniversiteit. Aan de KU Leuven wordt inderdaad sterk de nadruk gelegd
op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en de overdracht van de bevindingen ervan via onderwijs en
wetenschappelijke dienstverlening. Het onderzoek en het onderwijs aan de KU Leuven omvat vrijwel alle
wetenschappelijke disciplines. Terwijl het onderwijs door de vijftien faculteiten wordt georganiseerd,
gebeurt dit voor onderzoek via departementen en onderzoeksgroepen.

Bij deze vacature zijn twee onderzoeksgroepen betrokken: Leuven International and European Studies
(LINES; faculteit Sociale Wetenschappen) – waaraan de KU Leuven-promotor verbonden is – en MoSa
(Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving, 1800-2000; faculteit Letteren) – waaraan de kandidaat
verbonden zal zijn.

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE
De te begeven betrekking bestaat uit een halftijdse functie bij het Rijksarchief/CegeSoma en een
halftijdse functie bij de KU Leuven. De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden
en dus gelijktijdig te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse
functies is niet mogelijk.

Opdracht Onderzoek
Als wetenschappelijk personeelslid (werkleider) van het Rijksarchief en als tenure track professor van de
KU Leuven wordt u verantwoordelijk voor de uitvoering van het FED-tWIN-profiel BELCOWAR in het
CegeSoma, operationele directie 4 van het Rijksarchief en bij de KU Leuven. Het BELCOWAR-profiel wil
een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de Koude Oorlog door de positie van België binnen de
Pax Americana te onderzoeken.
De focus ligt op economisch beleid, voornamelijk internationale handel, en de vraag naar de effecten van
de Amerikaanse macro-economische beleidsdruk op de acties van Europese landen. BELCOWAR is een
acroniem van “Belgium Cold War”; de volledige titel luidt “België en de Koude Oorlog: winst of verlies
van economische souvereiniteit door de Pax Americana?”. BELCOWAR is in drie opzichten vernieuwend:
(i) door de exploratie van grote hoeveelheden onbekende archiefcollecties van het Rijksarchief en van de
archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel; (ii) door de
operationalisering van concepten en methoden uit de politieke wetenschappen in historisch onderzoek;
(iii) door een hernieuwde evaluatie van de rol van WestEuropese landen in de geschiedenis van de
Oost/West-kloof, dit op basis van nieuw origineel onderzoeksmateriaal.
De wetenschapper zal voortbouwen op recent historisch onderzoek dat, op basis van nieuw ontsloten
archiefcollecties, de trans-Atlantische betrekkingen opnieuw heeft beoordeeld in een veel breder en veel
complexer web van multilaterale verbanden. Daarbij ligt de nadruk op het belang van Europese agency
(in tegenstelling tot een op de VS gerichte benadering) en de rol van uitwisselingen en onderhandelingen
tussen zowel statelijke als niet-statelijke actoren (pressiegroepen, sociale bewegingen en particuliere
bedrijven). In deze vernieuwde geschiedschrijving gaat veel aandacht uit naar de wijze waarop
economische dimensies de trans-Atlantische betrekkingen hebben vormgegeven.
Door aan te sluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen, zal uw opdracht erin bestaan historisch/politiekeconomisch onderzoek uit te voeren met een focus op de druk waaraan kleine landen blootstaan
wanneer ze afhankelijk zijn van de bescherming die een grote mogendheid biedt, de manieren waarop ze
daarmee omgaan en zich positioneren, en hun overwegingen inzake internationale veiligheid en

economische belangen. U zal dit doen met een focus op België. België is inderdaad een zeer relevant
geval, in termen van actoren (P.-H. Spaak, P. Harmel), locatie (cf. zetels van NAVO en EU) en
economische structuur (België is een kleine open economie, sterk afhankelijk van internationale handel).
Uw onderzoek zal derhalve analyses omvatten van hoe Belgische overheden en niet-statelijke actoren
omgingen met tegenstrijdige belangen, hoe loyaliteit t.a.v. de VS zich in de loop van de tijd ontwikkelde,
en hoe die zich verhield tot de conjunctuur van de Koude Oorlog, de ontwikkeling van de Europese
integratie, de veranderende mondiale context, bestuurlijke verschuivingen en ideologische verschillen.
Als dusdanig zal u een originele bijdrage leveren aan bestaand historisch en politiek-economisch
onderzoek door deze vanuit een historische invalshoek op basis van archiefonderzoek met elkaar te
integreren.
Tijdens de eerste twee jaar zal u een grondige studie uitvoeren van de positionering van België in de
GATT-onderhandelingen van de late jaren 1950 tot de late jaren 1970 (Dillon Ronde, Kennedy Ronde,
Tokio Ronde). Het doel van deze pilootstudie is een beter inzicht te krijgen in de structuur en de inhoud
van de archieven en zo een overzicht te geven van de hele bestudeerde periode.
De volgende jaren zullen ruimte bieden voor verder archiefonderzoek, zowel in de diepte (bv. focus op
bepaalde elementen die de Belgische besluitvorming beïnvloed hebben) als in de breedte (bv.
vergelijking met andere West-Europese landen of verbreding van het veld naar monetair beleid).
U zal dit onderzoek uitvoeren in nauw overleg met uw collega’s bij CegeSoma en de KU Leuven (LINES en
MoSa). Via uw onderzoek zal u belangrijke onbekende archiefcollecties valoriseren, niet alleen door dat
onderzoek, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe (digitale) instrumenten en publicaties voor
onderzoekers uit verschillende disciplines en landen om interdisciplinair transnationaal onderzoek te
bevorderen. Dat zal u ook doen ten gunste van studenten en gebruikersgemeenschappen buiten de
academische wereld.
Naast uw eigen onderzoek wordt van u ook verwacht dat u nieuw onderzoek genereert dat het
onderzoek in het kader van BELCOWAR verder kan versterken. Dit houdt onder meer in dat u zich inzet in
de begeleiding van doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven dat direct verband met BELCOWAR houdt.

Onderwijs
Als deel van uw aanstelling als tenure track docent aan de KU Leuven, zal u ook een beperkte
onderwijsopdracht uitvoeren in de opleidingen European Studies (met name binnen de module
Transatlantische relaties) en Geschiedenis. U staat tevens in voor de begeleiding van masterproeven en,
eventueel, bachelorpapers.

Wetenschappelijke dienstverlening
De KU Leuven hecht veel belang aan de wetenschappelijke dienstverlening van haar academisch
personeel. Tevens vormt valorisatie een belangrijk deel van het BELCOWAR-profiel en een belangrijke
opdracht van CegeSoma. U profileert daarom mee uw onderzoek via publieke
wetenschapscommunicatie en bredere maatschappelijke dienstverlening. Met het oog daarop zal u
bijzondere initiatieven nemen om de archiefcollecties van CegeSoma bekend en toegankelijk te maken,
o.m. door seminaries op basis van de archiefcollecties te organiseren, een internationaal
onderzoeksseminarie op te zetten en een MOOC en een aantal SPOCs te ontwikkelen. Deze laatste
dienen zich te richten op de bekendmaking bij een breed internationaal publiek – en zeker van
gebruikersgemeenschappen buiten de academische wereld – van de Belgische archieven over de Koude
Oorlog en van het onderzoek in deze archieven.

PROFIEL











U bent houder van een diploma van doctor in de geschiedenis (twintigste eeuw), of doctor in de
sociale wetenschappen (politieke wetenschappen), of inhoudelijk equivalent.
Het doctoraat mag niet langer dan 12 jaar verdedigd zijn (te rekenen vanaf de dag van het
indienen van de sollicitatie). Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke
afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige
afwezigheid door ziekte van de kandidaat of een langdurige afwezigheid door ziekte van een
familielid uit eerste graad.
U hebt aantoonbare onderzoekservaring in de hedendaagse politieke, sociale of economische
geschiedenis.
Indien u houder bent van een doctoraat in de sociale wetenschappen of equivalent, hebt u een
opleiding of onderzoekservaring in hedendaagse politieke, sociale of economische geschiedenis.
Ervaring met archiefonderzoek is absoluut noodzakelijk. U wordt op basis daarvan verwacht
kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht, gestaafd door recente
internationale wetenschappelijke peer-reviewed publicaties.
U hebt kennis van Microsoft Office.
U hebt een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels en kan probleemloos in
deze talen communiceren.
U kan georganiseerd en zelfstandig werken en goed in een multidisciplinair team functioneren.

WERKVOORWAARDEN
Wij bieden: Een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij het Rijksarchief als werkleider
gecombineerd met een halftijdse aanstelling als tenure track docent aan de KU Leuven.
Bij het Rijksarchief gaat het om een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per
week) als werkleider (weddenschaal SW 21 31880 – 48350 € / jaar, brutowedde, niet-geïndexeerd, hetzij

een netto geïndexeerde 0,5 VTE wedde van ± 1450 € / maand, zonder anciënniteit) te presteren bij OD 4
CegeSoma. Nuttige ervaring in overheidsdienstverband of als onderzoeker kan gevaloriseerd worden.
De tenure track aanstelling aan de KU Leuven houdt in dat u – zoals decretaal voorzien – voor een
periode van vijf jaar wordt aangesteld in de graad van tenure track docent en dat na vijf jaar een
evaluatie plaatsvindt die, indien positief, in een vaste aanstelling en bevordering tot hoofddocent
resulteert. Halverwege deze periode vindt een tussentijdse evaluatie plaats die uitsluitend van
adviserende aard is.
Om het onderzoek in de eerste fase te versnellen, biedt de KU Leuven de mogelijkheid om een startbeurs
aan te vragen van 100.000 €. Deze beurs is voor nieuwe professoren zonder substantiële andere
fondsen, en die zijn aangesteld voor minstens 50%.
Datum van indiensttreding: 1 oktober 2022

BIJKOMENDE VOORDELEN





Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
Voordelige hospitalisatieverzekering via het Rijksarchief en KU Leuven
Minimum 13 vakantiedagen/jaar bij het Rijksarchief
Bijkomende voordelen, zie voor het Rijksarchief: www.fedplus.be

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die op het Algemeen Rijksarchief kunnen ingedeeld
worden bij de Nederlandse taalrol, in toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het
gebruik van talen in bestuurszaken. Aan de KU Leuven is de bestuurstaal het Nederlands. Als u bij
aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u
moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Uw activiteiten zullen vanuit twee tewerkstellingsplaatsen worden ondernomen. Ten eerste gaat het om
CegeSoma (OD 4), Luchtvaartsquare 29 1070 Brussel, met mogelijk verplaatsingen naar andere depots
van het Rijksarchief (in de eerste plaats het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat Brussel en het Depot
Cuvelier van het Algemeen Rijksarchief Hopstraat Brussel).
Ten tweede gaat het om de KU Leuven, Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving, 1800-2000
(MoSa), Blijde-Inkomststraat 21 te 3000 Leuven. Gezien de geïntegreerde aard van uw opdracht aan
CegeSoma en de KU Leuven is het daadwerkelijk uitvoeren van uw opdracht op beide plaatsen van

essentieel belang. Voor het deel aan de KU Leuven is samenwerking met politieke wetenschappers én
historici cruciaal. Met dat doel voor ogen bent u bereid inhoudelijk samen te werken met collega’s van
beide disciplines en voert u regelmatig overleg met de KU Leuven-promotor.

INTERESSE?
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 15 februari 2022 per
email te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie:kandidatuur FED-tWIN_BE
LCOWAR)
én
aan
de
KU
Leuven
via
de
online
sollicitatietoepassing
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60082386. (Ref. ZAP-2021-132)
Sollicitanten worden gevraagd volgende onderdelen toe te voegen aan hun kandidatuur, en daarbij oog
te hebben voor de opdracht over de twee instellingen heen:











een biosketch waarin ze hun meerwaarde als academicus aantonen voor de kerntaken
onderzoek, onderwijs en dienstverlening in hun voorbije loopbaan en voor hun toekomstige
activiteiten (maximaal 2 pagina’s);
een dossier over hun vijf belangrijkste publicaties en/of realisaties;
een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst)
een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend
onderzoeksteam en met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de
entiteit(en) van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);
hun visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
hun bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden
en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en
wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
hun visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een
mondelinge proef. Zij bestaat uit een interview met de leden van de selectiecommissie van het
Rijksarchief en met de leden van de beoordelingscommissie van de KU Leuven. Tijdens het interview
komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het profiel aan bod. Mogelijk
zullen er nog andere elementen aan het selectieproces toegevoegd worden (bv. een proefles).
Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Prof. Dr. Sébastien Dubois, operationeel
directeur onderzoek Algemeen Rijksarchief (sebastien.dubois@arch.be) en/of Prof. Dr. Liesbet Heyvaert,
decaan faculteit Letteren KU Leuven (liesbet.heyvaert@kuleuven.be).
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen,
ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in
verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via
diversiteit.HR@kuleuven.be.

