Verslag vmbo commissie (Jaarvergadering VGN)
De leden van de vmbocommissie waren ook dit jaar actief betrokken bij de organisatie en de
uitvoering van de studiedag voor vmbodocenten geschiedenis in Utrecht. In samenwerking met de
Universiteit van Utrecht was er voor de 10e keer weer een interessant programma met de
openingslezing Ad van Liempt. Daarna konden de ruim 150 collega’s een keuze maken uit
verschillende lezingen en workshops. Maarten van Rossem sloot de dag af met een lezing over
Europa in de 20e eeuw. Dit was een wens van vaste deelnemers, omdat hij ook in het eerste jaar de
afsluitende lezing gaf. Hij probeerde de deelnemers door de twintigste eeuw te loodsen, maar
strandde voortijdig, omdat hij zoals gewoonlijk veel grappige en interessante zijwegen bewandelde.
Een vast thema binnen de vergaderingen van de vmbocommissie is de positie van het vak
geschiedenis binnen het vmbo. Vooral in de leerwegen Basis en Kader wordt de zelfstandigheid van
het vak bedreigd. Te vaak wordt ‘de moeder aller vakken’ opgenomen in het leergebied Mens en
Maatschappij. De vmbocommissie is niet tegen samenwerking met andere vakken binnen een
leergebied, maar uitgangspunt blijft wel dat de herkenbaarheid van het vak overeind blijft. Voor de
Theoretische Leerweg (GLTL) is de toekomst rooskleuriger. Binnen deze leerweg staat het vak
geschiedenis nog fier overeind, ieder jaar zien we een toename van het aantal leerlingen dat
eindexamen doet in geschiedenis. Afgelopen schooljaar ruim 24.000 leerlingen.
Vanuit deze uitgangspunten zijn de leden van vmbocommissie niet alleen actief betrokken bij de
organisatie van de studiedag, maar ook hebben zij meegewerkt aan ‘Bij de Tijd 3’. Voor een grote
groep vmbo leerlingen is geschiedenis eind 2e klas eindonderwijs. Van belang is dat juist deze,
kwetsbare, groep leerlingen een goede basis meekrijgt om als toekomstig wereldburger te kunnen
functioneren in een complexe , globaliserende wereld. Bij de Tijd 1, 2 en 3 bieden bouwstenen en
koersuitspraken die ook van belang zijn voor goed geschiedenis onderwijs voor de vmbo leerling.
Voor de komende periode staan twee zaken centraal:
-

Voorbereiding voor de studiedag op 2 november 2018. Thema van de dag: “De radicale 20e
eeuw’. De openingslezing wordt verzorgd door Beatrice de Graaf. (Komt allen!)
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