Jaarverslag 2017 Commissie Nieuwe Docenten VGN
Activiteiten
De commissie Nieuwe Docenten bestond uit Jurjen van der Garde, Paula van Rooij en Pim
Sanders. De commissie heeft in 2017 zes keer vergaderd en twee bijeenkomsten
georganiseerd. Op 25 maart was er een stadswandeling door het centrum van Amsterdam. Hier
kwamen ongeveer tien belangstellenden op af. Op 30 september werd een excursie naar het
Rijksmuseum van Oudheden georganiseerd. Hier waren ongeveer acht personen aanwezig,
inclusief de redactie van Kleio en commissieleden Paula en Maarten. Een verslag hiervan is
terug te vinden in de laatste Kleio van 2017. We hadden gehoopt in 2017 meer startende
docenten aan (de activiteiten van) onze commissie te binden. Het is ons helaas niet gelukt om
ons netwerk enerzijds vast te houden en anderzijds te verbreden.
Samenwerking binnen de VGN
Menze Poortman van de commissie Didactiek heeft onze vergadering in juli bezocht. Op onze
netwerkbijeenkomst van 30 september hebben we de didactiekconferentie onder de aandacht
van de aanwezigen gebracht.
Verder was er een personele verbinding binnen de VGN: Paula heeft van 20-26 februari 2017
via VGN-bestuurslid Hellen Janssen de ELICIT-PLUS-conferentie in Constanta bezocht. Hier
heeft zij kennis over geschiedenisdidactiek gedeeld met Europese collega’s. Via Twitter heeft zij
dat gedeeld met haar (VGN-)netwerk.
Een komma, geen punt
Door een combinatie van factoren heeft de commissie op haar laatste vergadering in november
besloten de commissie op te heffen. Pim voelde zich niet echt meer een beginnende docent.
Jurjen heeft een zoon gekregen en is daardoor minder flexibel. Paula zit middenin een
verhuizing en was haar bruiloft aan het plannen. Allemaal heugelijke zaken, die tijd kosten.
Daarnaast nam de motivatie af door de gebrekkige belangstelling voor onze
netwerkbijeenkomsten.
Het besluit om te stoppen is in een schriftelijk stuk overgebracht aan het bestuur. Hierin staat
vooral de warme aanbeveling voor het bestuur om te zoeken naar (andere) manieren om jonge
docenten te binden aan de vereniging. Paula heeft dat stuk toegelicht op een
bestuursvergadering op 5 februari.
Op de genoemde bestuursvergadering werd geconstateerd dat Pim inmiddels actief is in de
commissie havo-vwo. Op voorstel van de voorzitter heeft Paula aangegeven dat ze in de
toekomst belangstelling zou hebben om met de commissie didactiek mee te denken over het
werven van nieuwe leden. Te denken valt aan een nieuwe invulling van de startersconferentie.
Menze had op de vergadering in juli ook goede ideeën over activiteiten voor beginnende
docenten, zoals het geven van informatie over de praktische kanten van het leraarschap (cao’s,
loonstrookjes, scholing). Misschien dat daar binnen de commissie didactiek in de toekomst
ruimte voor is? De tijd zal het leren. De contactgegevens van beginnende docenten zijn gedeeld
met het bestuur van de VGN zodat zij niet verloren gaan.

Om onze voorzitter te citeren: de commissie Nieuwe Docenten stopt. Maar voor de individuele
commissieleden betekent dit dat er een komma wordt gezet en geen punt.

