Jaarverslag 2017 Bestuur VGN
18 maart 2018, te Utrecht.
Het bestuur heeft dit jaar negen keer vergaderd in het Augustinus Pastoraal Centrum in Utrecht. De
samenstelling van het bestuur is na de laatste jaarvergadering als volg: Ton van der Schans zwaait de
voorzittershamer, Maarten van Gils heeft het secretariaat over genomen van Marcel Nonhebel en
Maud Knook is verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast zijn Hellen Jansen, Steven Stegers, Jos
Niewold en Vincent Loth algemeen bestuurslid.
Naast de algemene taken die er binnen het bestuur zijn, zorgen de bestuursleden voor het contact
met de commissies van onze vereniging, organiseren wij het Nationaal Geschiedenis Onderwijs
Congres en onderhouden wij contact met andere vakverenigingen in het Platform Vakinhoudelijke
Verenigingen Voorgezet Onderwijs (PVVVO). Dit laatste werd gedaan door Vincent Loth, maar deze
taak is aan het einde van het jaar over genomen door Jos Niewold.
De jaarvergadering 2016 vond plaats op 10 april 2017 op het Augustinus Pastoraal Centrum te
Utrecht met aansluitend een borrel om de verbanden tussen en ideeën voor verschillende
commissies nog eens goed te bespreken.
Speerpunten dit jaar;
• Waren wederom het leggen van contacten met het veld, de officiële instanties en
aanverwante verenigingen
• Contacten met het ministerie van OCW en Tweede Kamerleden in het kader van Bij de Tijd 2
en de curriculumontwikkeling (onderwijs 2032, later Curriculum.nu)
• Contact met de PVVVO en los van het PVVVO met andere ‘Mens en Maatschappij’
vakverenigingen over gezamenlijke acties en reacties over de curriculumontwikkeling
• Voorbereiden van Bij de Tijd 3
• Uitbrengen Nieuwsbrief VGN-Kleio
• Voorbereiden van het jaarlijkse Nationale Geschiedenis Onderwijs Congres
• Het verbeteren van de interne en externe communicatie en het tackelen van het
teruglopende en vergrijzende ledenaantal.

Een aantal voorbeelden op een rijtje;
Om bij het laatste te beginnen zijn we bezig geweest met het stroomlijnen van de
communicatiekanalen van de verenigingen. Zo is er een document opgesteld met alle
communicatiemogelijkheden. Dit document wordt het lopende jaar gedeeld met de commissies,
zodat deze weten waar ze voor welke acties terecht kunnen. Ook is de mogelijkheid opgezet om onze
activiteiten aan te melden bij het Lerarenregister. Hoewel dit de tweede helft van het jaar niet meer
Jaarverslag secretaris 2017

1

jaarvergadering 16 april 2017

mogelijk was, vanwege de transitie van vrijwillig naar verplicht register, behoort dit in de toekomst
tot de opties voor onze activiteiten.
Daarnaast is er hard gewerkt aan een fysieke promotiefolder voor de VGN die gebruikt kan worden
om bij congressen en andere gelegenheden uit te delen. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid
om met een vaste groep enthousiasten leden aanwezig te zijn bij gelegenheden waar we onze
vereniging kunnen promoten.
Als laatste is afgelopen jaar het eerste jaar geweest voor de nieuwsbrief. Deze heeft zeven keer het
licht gezien. Daarnaast zijn er twee speciale edities uitgebracht. Hoewel het soms lastig is voldoende
geschikt materiaal te hebben is het toch gelukt telkens een aardige editie neer te zetten. Het
opstellen en versturen van de nieuwsbrief is in handen van ondergetekende.
Voor het Nationale Geschiedenis Onderwijs Congres (NGOC) heeft het bestuur zich ook inzet
en afgelopen 9 maart 2018 heeft deze met succes plaats gevonden in het Openluchtmuseum in
Arnhem met als thema Gevoelige Geschiedenis. Tijdens het congres is onze laatste visie Bij de Tijd 3
ook aangeboden aan de voorzitter van de coördinatiegroep Curriculum.nu.
Het organiseren van het congres gebeurt al enkele jaren in goede samenwerkingen met de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Ton van der Schans en Maud Knook zetten zich vanuit het bestuur in voor
deze organisatie en worden waar nodig ondersteund door de andere bestuursleden.
Inhoudelijk is geprobeerd meer diversiteit in de sprekers en workshops aan te brengen door ook de
suggesties van verschillende commissies mee te nemen in de zoektocht naar geschikte activiteiten.
Hoewel dit nog steeds beter kan, is dit nu al aardig gelukt.
Ondanks dat het congres in 2018 is, noem ik dit wel in het verslag omdat het merendeel van de
voorbereiding in 2017 plaats vindt.
Voor het congres werd weer een ontwikkelslag gemaakt in onze visie op het
geschiedenisonderwijs. De tijdelijke commissie Visie heeft, onder leiding van Ton van de Schans en
Cees van der Kooij gewerkt aan een doorontwikkeling van de eerder gemaakte visies Bij de Tijd 1 en
Bij de Tijd 2. De daarin aangereikte bouwstenen zijn door verschillende subgroepen (VMBO,
onderbouw HAVO/VWO en bovenbouw HAVO/VWO) uitgeschreven tot curriculumsuggesties.
Tevens heeft het bestuur contact met de SLO, CvTe en PVVVO. Naast deze vaste
samenwerkingsverbanden probeert de vereniging contact te houden met andere vakverenigingen
om tot een gezamenlijke plan van aanpak te komen als het gaat om de curriculumontwikkeling. De
voorzitter, Vincent Loth en Jos Niewold hebben een belangrijke rol in het opzetten en onderhouden
van deze contacten.
Het bestuur hoopt op deze manier onze visie (zoals neergelegd in de verschillende versie van Bij de
Tijd) breed gedragen te krijgen. Daarnaast is het belangrijk om richting het ministerie van OCW een
eenheid te vormen zodat de rol van de vakverenigingen in de curriculumontwikkeling blijvend is.
Naast deze voorbeelden is natuurlijk ook gewerkt aan de andere speerpunten.
Andere contacten/activiteiten in 2017
• De VGN participeert financieel en in de organisatie van de Landelijke Geschiedenisquiz.
• Contact met Patsboem! over de website, Kleio en ander promotiemateriaal.
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Contact met Vereniging Jonge Historici, Centraal Joods Overleg, Roosje Project, Historisch
Nieuwsblad en Maarten!, Vrienden van het Verzetsmuseum en andere organisaties,
universiteiten, verenigingen, educatieve uitgeverijen en musea.
Samenwerking met comité 4/5 mei in de ontwikkeling van lesmateriaal en een congres over
Dekolonisatie.
Samenwerking met Herdenking Acte van Verlatinghe over de rol van de acte in het
geschiedenisonderwijs.
Samenwerking met Istori Manokwari over de ontwikkeling van lesmateriaal.
Samenwerking met de Verlichtingscommissie voor het HAVO examen van het CvtE.
Samenwerking met VPRO en Geert Mak over In Europa 2.
Samenwerking met het Rijksmuseum en de NTR bij de verkiezing van de Geschiedenisdocent
van het jaar.

De taken binnen het bestuur in 2017
• Ton van der Schans bij de verkiezing van de beste Geschiedenis Docent., als VZ van de
Visiecommissie en mede-eindredacteur van Bij de tijd 3, in de Pabo commissie en
contactpersoon voor de media
• Marcel Nonhebel bij de wereldgeschiedenisbijeenkomsten, in de Didactiekcommissie,
secretaris (allemaal tot 10 april 2017, toen bij zijn bestuursfuncties heeft neergelegd)
• Vincent Loth in de Lerarenopleiderscommissie (LOC) en de LAR (tot 10 april 2017) en PVVVO.
• Hellen Janssen in de HV-commissie en Euroclio.
• Maud Knook als penningmeester regelmatig contact met ons administratiekantoor van dhr.
H. Adema in Stiens.
• Maarten van Gils als secretaris, in de Nieuwe docentencommissie (NDC), bij de
geschiedenisquiz en doet de nieuwsbrief.
• Steven Stegers in de Werelgeschiedeniscommissie en bij internationaliseringsprojecten
• Jos Niewold in de VMBO commissie, bij en in SLO,-commissies en de PVVVO.
Verder krijgt het bestuur via de contactmails van de VGN vragen over de meest uiteenlopende
zaken betreffende het Geschiedenisonderwijs en probeert daar zo goed mogelijk antwoord op te
geven, ook na inwinning van informatie, indien nodig. Ton van der Schans is dan de woordvoerder
namens de VGN.

Aldus op 18 maart 2018, Maarten van Gils
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